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Resumo

Estamos interessados em mostrar como aproveitar observações incompletas, mui-

tas vezes encontradas cnl estudos envolvendo dados categorizados em tabelas de

contingência. Nesse sentido, propomos o ajuste de um modelo de censura aos da.dos

observados, incluindo aqueles incompletos. O modelo poderá ser ignorável ou i-tão-

ignoráve], permitindo-nos fazer uso da amostra por completo, por meio da imputação

de dados.

Neste trabalho, ilustiamos o ajuste do modelo de censura ignorável para tabelas

de contingência com dados esparsos a uma pesquisa de consumo de drogas na Uni-

versidade de São Paulo. O modelo de censura não-ignorável também é descrito e

é aplicado a dados de pesquisas eleitorais da eleição para Presidente do Brasil ell]

2002,seguíldo turno.
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Capítulo l

Introdução

Independentemente da área de interesse, dados incompletos ou censurados são,

com frequência, um problema l:LO momento de se efetuar uma análise de dados. A

falta de dados eleva consideravelmente o nível de complexidade da análise e, co-

mo rcsultêulo, muitos analistas acabam dando pouca importância ao problema, e

sub avaliando seu impacto. Além disso, falhas para identificar corretamente sua

inHuência podem causar viés significativo, prejudicando, se não invalidando comple-

tamente, os resultados.

Dados cellsurados podem ocorrer por uma série de razões. Nas pesquisas, por

exerJlplo, indivíduos podem achar certas perguntas irrelevantes, deixando de res-

pon(tê-las. Além disso, alguns indivíduos podem simplesmente se recusar a res-

ponder certos tipos de perguntas. Existem ainda armadilhas estritamente técnicas,

associadas a bancos de dados corrompidos, à fusão de dados de várias fontes e a

erros de iegistro, que podem levar à eliminação de alguns dados.

Independentemente da razão, a ocorrência de dados censurados exige que o pes-

quisador leve em consideração algumas informações adicionais. Em muitas situações,

a identificação das variáveis que explicam a causa dos dados censurados pode aju-

dar a reduzir o viés. Pode-se tomar como exemplo a situação dos indivíduos com

muitos recursos económicos, os quais podem não responder perguntas sobre renda.
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Tais variáveis, que podem explicar a causa dos dados perdidos, são conhecidas como

"variáveis de mecanismo", e sua inclusão no modelo, pode reduzir (ou até mesmo

eliminar) o viés causado poi alguns tipos de dados perdidos. De fato, teoricamente,

se todas as variáveis de mecanismo associadas a um conjunto particular de dados

perdidos pudessem ser identificadas e incluídas como controles em un] modelo, o

impacto dos dados perdidos poderia ser, estatisticamente, ajustado até o ponto em

que seja desprezível (Little e Rubin, 1987). Na prática, porém, é extremamente

improvável que variáveis de mecanismo sejam identificadas para todos os casos de

dados perdidos.

Uma situação de grande interesse está relacionada com dados categorizados. Mui-

tas vezes, têm-se grupos de indivíduos que, por uin motivo qualquer, não foram clas-

sificados por completo, sendo necessário alocá-los, de alguma forma, nas classes com

inaioi piobabilidadc de pertinência. Esse procedimento, conhecido como imputação

de dados categorizados, é o principal objetivo deste trabalho. Essa imputação terá

como origem o modelo de censura que melhor se ajusta aos dados observados.

Uma outra abordagem considerada aqui diz respeito ao problema dos dados e's-

parsos, que ocorrem com freqüência quando se está considerando dados incompletos.

Este trabalho é desenvolvido da seguinte forma: no Capítulo 2, são apresentados

os problemas vinculados a dados incompletos, ilustrados por dois exemplos práticos.

O Capítulo 3 aborda a imputação de dados categorizados, com base tios mecanis-

mos de não-resposta, dentro do contexto do modelo piobabilístico nlulLinomial. No

Capítiilo 4 são aprescntadms ms principais conclusões obtidas.



Capítulo 2

Apresentação do Problema

2.1 Dados Observados

Objetivando ilustrar este trabalho, foram selecionadas duas aplicações. A pri-

meira está voltada para o mecanismo de censura ignorável vinculado ao problema

dos dados esparsos. A segunda está direcionada pa.ra o mecanismo de censura não-

ignorável.

Aplicação 1. Em uma pesquisa realizada entre alunos da USP foram obtidos

dados relativos ao consumo das mais variadas drogas nos últimos 12 meses (Stenl-

pliuk, 2002). Nessa pesquisa, as drogas consumidas variavam desde drogas /z'calas,

como o tabaco e o álcool, até as ditas áZz'Gatas, tais como a cocaína e o crack. Um

caso de interesse corresponde ao consumo de álcool e cocaína categorizado por se-

xo. A Tabela 2.1, que contém dados da pesquisa, apresenta o inconveniente de que

algumas celas possuem freqüências observadas muito baixas ($ 5 ou até zero), ca-

racterizando a ocorrência de dados esparsos. Além disso, alguns alunos omitiram

as respostas relativas ao consumo de álcool e/ou cocaína e assim a tabela também

apresenta dados incompletos.

Nesta aplicação, foi adorado o mecanismo de censura ignorável, apesar de haver

a possibilidade de se tentar a.juntar o modelo não-ignorável. Na realidade, talvez

4
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este fosse o modelo mais adequado, pois é possível que a perda de informação sobre

o uso de cocaína dependa de seu consumo. Entretanto, o objetivo principal nesta

aplicação é mostram como ajustar o modelo de censura ignorável quando, dentro

de um grupo de variáveis categorizadas, apenas uma variável é sempre conhecida.

Também são mostrados alguns métodos para o tratamento das celas com valores de

freqüência muito baixos ou zero.

Tabela 2.1: Númet-o de alunos consumo de drogas - USP

Cocaína

Sexo Álcool Sim Não S/R
Sim 46 .[265 2.1

M Não 0 276 3

S/R 0 4 16

Sim 19 894 18
Não 0 247 1

S/R 0 2 11

Fonte: Stempliuk (2002). S/R: sem resposta

H'

Aplicação 2. Pesquisa de intenção de voto espontânea para presidente no se-

gundo turno das eleições 2002 realizada pelo Dataíolha, em dois períodos no mês

de outubro posteriores ao primeiro turno. Foram realizadas l0.397 entrevistas pa-

ra o primeiro período e l0.377 para o segundo período. Segundo informações na

página do Datafolha "a pesquisa Datafolha é um levantamento por amostragem es

tratificada por sexo e idade com sorteio aleatório dos entrevistados. O conjunto

de eleitores acima de 16 anos do país é tomado como universo da pesquisa e divi-

dido em quatro sub-universos que representam as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e

Norte/Centro-Oeste.

Em cada sub-universo, os municípios são agrupados de acordo com a localização

e o nível sócio-econâinico. Dentro de cada grupo são sorteados municípios estrati-

ficados pelo porte correspondente. Através de um processo de sorteios sucessivos,

chega-se ao bairro, à rua e ao indivíduo."
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O primeiro período corresponde às pesquisas realizadas no dia 18 de outubro e o

segundo no dia 26 de outubro. A Tabela 2.2 apresenta os resultados obtidos para

dois níveis de idade: até 34 anos e acima de 34 anos.

As estimativas publicadas das proporções de votos válidos para os candidatos

Lula e Serra foram respectivamente de 66% e 34% para o período l e de 64% e 36%

para o período 2. O esquema amostral, embora importante, não foi considerado

pois estamos interessados apenas em ilustrar como o modelo de censura pode ser

ajustado.

Tabela 2.2: Número de eleitores eleições 2002 - segundo turr)o

Intenção de Voto

Lula feira Sem Resposta

2961 1436 236

3386 1890 488

2815 1406 394

3198 1914 650

Pei iodo Idade

l Até 34 anos

Mais 34 anos

Até 34 anos

Mais 34 anos

F'ante: Datafolha.

2

2.2 Mecanismos de Censura

A nomenclatura utilizada para os mecanismos de censura varia entre os autores,

de maneira que, neste trabalho, não nos deteremos numa delas, objetivando criei

familiaridade com as de uso mais comum. Assim, mecanismos de censura podem

também ser chamados de mecanismos de não-resposta e, dados perdidos (dependen-

do do contexto) podem ser chamados de dados censurados, omissos, incompletos,

ausentes ou faltantes.

Dados incompletos são comuns na prática e pode ser necessário realizar estudos

sobre o comportamento da peida desses dados ou informações. O uso de métodos

que possibilitem identificar dados ou informações perdidas, viabilizando uma análise

completa dos dados, é essencial para se alcançar conclusões válidas. A escolha do
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método apropriado depende das suposições feitas sobre o mecanismo de censura.

Little e R.ubin (1987) dividem estes mecanismos em três categorias: perdas com-

pletamente ao acaso (mássáng como/eteZg/ at rarzdom -MCAR); perda ao acaso (mãs

sãng at random -MAR) e perdas não aleatórias (not mzãssáng aí Tardam -NMAR).

Estes mecanismos podem ser "]gnoráveis" , compreendidos pe]os mecanismos M(]AR

e MAR e "Não-lgnoráveis" , representados pelo mecanismo Nl\4AR.

Os dados perdidos são considerados MIAR quando as "perdas" não estão rela-

cionadas às variáveis especificadas. Esta ($ a mais icst.iitiva das t.iês condições no

sentido que impõe que a probabilidade de hão-resposta seja a mesma para diversas

situações.

Os (lados perdidos são considerados MAR., quando o padrão de perda é previsível

a partir de outras variáveis no banco de dados em lugar de ser devido à variável

específica na qual os dados são perdidos. Por exemplo, se os participantes de uma

pesquisa que examina o comportamento temporal do nível de ansiedade como uma

função da auto-estima, estiverem classificados na categoria baixa auto-estima, ent.ão

têm menor probabilidade de devolverem os questionários para as sessões de segui-

mento do estudo. Se o investigador mediu auto-estima na sessão inicial, podeis

então usá-la para predizer o padrão de perda dos dados.

Outro exemplo está relacionado com a compreensão de leitura. Os pesquisadores

podcin administiai uin teste dc compreensão de leitura no início da pesquisa. Os

participantes com encores de compreensão de leitura mais baixos podem ser menos

propícios a completar a pesquisa inteira. Nestes exemplos, as variáveis para as quais

os dados são perdidos não são a causa dos dados omitidos, a qual é devida a alguma

outra influência externa (baixa compreensão de leitura). Por exemplo, na Aplicação

2 (Tabela 2.2), existem perdas de informação sobre a variável Intenção de Voto; se

o mecanismo é MAR, o padrão de perda poderia ser explicado pelas variáveis Idade

e Período.

Finalmente, os dados perdidos são considerados NMAR. quando as perdas não

ocorrem de forma aleatória. Em contraste com o mecanismo À4AR, situação es-
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boçada anteriormente, onde a perda de dados é explicável através de outras va-

riáveis medidas em um estudo, os dados perdidos NMAR surgem devido ao padrão

de perda que é explicável pela(s) mesma(s) variável(is) para a(s) qual(is) os dados

são perdidos. Pode-se tomar como exemplo um estudo sobre a renda de indivíduos

de diversos níveis sociais. Se interpretarmos a informação sobre a renda, reduzida

ao fato de essa informação existir ou não, como uma variável resposta dicotâmica,

podemos sugerir que, caso haja interação entre a variável resposta dicot.amiga apre-

sentada e a variável renda, teremos indícios de un-l mecanismo de censura NMAR.

Enl contrapartida, se essa interação não for detectada, há indícios de que o meca-

nismo de cellsura seja ignorável. De fato, essa é a condição de dados perdidos mais

difícil de se lidar e, infelizmente, é a mais provável em situações reais.



Capítulo 3

Imputação de Dados

Categorizados sob o Modelo

Probabilístico Multinomial

3.1 Mlecanismo de Não-Resposta lgnorável

Vamos assumir, por simplicidade, que em uma determinada pesquisa existam

três variáveis e que as variáveis 1, 2 e 3 tenham 1, J e K níveis, indexados por á, .j e

k, respectivamente. Os resultados aqui apresentados podem ser generalizados para

problemas com maior número de variáveis.

Consideremos uma amostra com dados censurados. O h4odelo Multinonlial para a

situação hipotética na qual todos os elementos estariam completa.mente classificados

é dado por:

p(n l N, O)
Z J

(3.1)

em que l>.Jozuk :; l e

aÜt = probabilidade de que unia unidade amostrar escolhida ao acaso tenha sido

9
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classincaaa na ce.la ( %?Á; );

]V = número total de unidades amostrais;

rzük = frequência hipoteticamente observada na cela Ük;

n = vetor de frequências hipoteticamente observadas n

0 = vedor de probabilidades f?Üt.

Para dados incompletos, usando a notação de Willamson e caber (1994), tome-

mos ÀííuP como a probabilidade de ausência do valor da variável 3. De forma análoga,

tomemos À$? e À= como as probabilidades de omissão dos valores das variáveis l e

2, respectivamente e, .Xí , Àf e ÀÍ como as probabilidades dc omissão das variáveis

2 e 3, 1 e 3 e l e 2, respectivamente. A probabilidade de omissão de todas as va-

riáveis é zero, restrição necessária para que o modelo seja identificável. Finalmente,

a piobabilidadc dc não haver omissão de qualquer das variáveis (caso da classificação

completa) é: l

pü* - i(Àá'+À$'+À#'+ÀÍ+ÀÍ+ÀÍ)

e assim temos que

o $ (Àf +À# +À#' +À/ +ÀÍ +ÀZ) $ 1

para todo á,J,k.

Admitindo-se que pelo menos uma determinada variável seja sempre observada

(a variável 1), tem-se que

À$' - ÀÍ - ÀÍ - o

e assim,

Pzyk :: l (.xé' + À#' + ÀÍ)
e

o $ (,xé' + .xX' + .x/) $ 1

Para os dados verdadeiramente observados consideremos o modelo multinomial
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,@, « 1 ", ', N - .~' ll Qyffln ll Qglb?-y- ll O#:lFW ll eyb:e-
r ') n\

em que

zük = frequência observada na cela Ük correspondente às unidades amostrais

completamente classificadas;

uáe :: freqüência observada correspondente às unidades amostrais com a.usência

de informação sobre a variável 31

tztf = freqüência observada correspondente às unidades amostiais com ausência

de informação sobre a variável 21

uJ = freqüência observada correspondente às unidades amostrais com ausência

de informação sobre as variáveis 2 e 3;

z = vedor de freqüências completamente observadas zük ;

u ;; vedor de freqüências com classificação incompleta;

Z ;::; número de unidades amostrais completamente observadas;

U = número de unidades amostrais com classificação incompleta (a serem impu

fadas), tais que Z + t/ = .V

O índice + indica o somatório das probabilidades nas categorias da.(s) variável(is)

correspondente(s) .

Para exemplificar, consideremos a Aplicação 1. A notação, para os dados das

Tabelas 2.1 e 3.3, é:

z112 : número observado de alunos do sexo masculino, consumidores de álcool e

não-consumidores de cocaína(1265);

z22i : núrneio observado de alunos clo sexo íeininino, não..consumidores de álcool e

consumidores de cocaína (0);

ulg : número observado de alunos do sexo masculillo, não-consumidores de cocaína,
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cona a informação sobre o consumo de álcool ausente (4);

ui : número observado de alunos do sexo fen)hino, com informações sobre o collsumo

de álcool e de cocaína ausentes (11).

A notação para À é similar àquela para u, mas diz respeito a probabilidades em

vez de freqíiências observadas. Por exemplo,

Ài? : probabilidade de que um aluno do sexo masculino, consumidor de álcool, tenha

omitida a informação sobre o consumo de cocaína.

Na Ap[icação [, Z = 2747, U = 76, ]V :: 2823.

3.1.1 Estimação dos Parâmetros

Levando-se em conta que a distribuição multinomial pertence à família exponen-

cial e tomando-se o modelo saturado, pode-se usar o algoritmo Ei\4 como segue

Comi base na expressão (3.2) vislumbra-se a função de verossimilhança, a qual

pode ser fatorada e escrita como o produto de dois termos, um que só depende de 0

e outro que só depende de À. As estimativas de f? e À são obtidas a partir do terillo

correspondente. Os detalhes dessa fatoração podem ser encontrados no Apêndice A.

Estimativa de O

As estimativas de f? serão as mesmas para os modelos MAR e MIAR, pois a

diferença entre eles está nas restrições impostas sobre À, as quais não afetam O.

Os passos do algoritnlo EM são obtidos da seguinte forma:

Passo E:

Q(O, OM) = -EÍlnb(O l n)l l z,u,O }

em que

Inb(O l n)j = in -VI + )l. )ll: >: nük in Oüt -- >' )1: )1: in nüÉ,
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ou seja,

t«b(o l n)l « >1: >11: >: «Ü* i« oü*

Então

Q(o, ou) 'l;;;«,."«",* ,,«, «'''}

>' }: >: E]nzuk ] z, u, O(s) ].InOzyk,Q(o, ow)

sendo g o índice da iteração.

A partir dessa expressão e levando-se em conta que â(g) - E.[%uk z,u,O(g)}

obtemos

"g ;* * X'w -- ã'w * Á'w. (3.3)

Passo M:

Deve-se encontrar o valor de 0 que maximize Q(O,O(s)). De acordo com os

detalhes apresentados no Apêndice A, esse valor pode ser escrito como:

Õ"'''' (3.4)

Estimativa de À

Para a determinação das estimativas de máxinaa verossimilhança das probabilida-

des de omissão de alguma(s) variável(is), À, deve-se encontrei o valor representado

por À, que maximiza a função in -L(À) = Z?(À).

As expressões envolvendo os elementos de À são:

$ - Y{, .*:},
# - ;i:-*g:':*.*:} .
g- - ;;l-.qlh .*:}.

(3.5)
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Essas expressões compõem um sistema de equações não-lineares cujas soluções

correspondem às estimativas de máxima verossimilhança de À, aqui obtidas pelo

método de Newton-Raphson.

Maiores detalhes sobre a estimação dos parâmetros 0 e À são apresentados no

Apêndice A.

Variâncias de 0 e À

As matrizes de covariância assintótica podem ser estimadas a partir da matriz de

informação de Fisher, substituindo-se O e À por 0 e À, respectivamente, ou seja,

y«(o) [ -(;$)];: .
[ -(:$)]:.

Maiores detalhes sobre a obtenção (lessms matrizes de covariância podem ser vistos

no Apêndice B.

3.1.2 Ajuste de Modelos Estruturais

O objetivo da análise está diretamente relacionado com a simplificação da estru-

tura dos parâmetros do modelo adotado. Tal simplificação vai ao encontro de deter-

minados anseios pol parte do pesquisador quanto à verificação do comportamento de

determinado fenómeno. Esse comportamento pode ser ajustado ao modelo através

dessa simplificação estrutural, que corresponde a determinadas restrições impostas

aos parâmetros do modelo saturado

Dentre os modelos estruturais, pode-se citar, como exemplo, os modelos de sime-

tria, de homogeneidade marginal e de independência, entre outros (Agreste, 1990).

Os estimadores obtidos através do que foi proposto na Seção 3.1.1 correspondem

s de um determinado modelo MAR saturado. ou seja, àquele modelo MAR que seao
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ajusta perfeitamente aos dados. Temos interesse em ajustar o modelo MIAR, ou

seja, a situação em que a perda de dados é totalmente aleatória.

Ajuste do Modelo MIAR

Como foi dito anteriormente, o modelo saturado é o modelo com mecaílismo de

censura MAR que se ajusta perfeitamente aos dados. Para o ajuste do modelo sob

censura MIAR será necessário impor restrições ao parâmetro À. Esse parâmetro

representa a probabilidade da ausência de informação de determinada(s) variável(is)

do estudo e, conseqüentemente, a imposição de restrições sobre ele viabiliza a veri-

ficação de determinadas condições comuns entre seus elementos. A situação MIAR

é representada pela restrição de igualdade de parâmetros correspondente à idêntica

piobabilidadc dc ausência de variável(is) do estudo, ou seja, o modelo MIAR deve

respeitar a restrição sob a qual todos os parâmetros Xi/ue são iguais para todo ã, .j. O

mesmo deve ocorrer para os parâmetros ÀJS para todo {, k e para os parâmetros À/

para todo {.

O ajuste do modelo pode ser testado por intermédio dos já bem conhecidos testes

de Pearson ou da razão de verossimilhanças, descritos no Apêndice D, Seção D.2.

3.1.3 Aplicação

Retomando o problema do consumo de drogas (Tabela 2.1) podemos estar inte-

ressados em verificar o ajuste do modelo MIAR.

A situação hipotética na qual todas as observações da amostra estariam com

as informações completas sobre cada variável está representada na Tabela 3.1, que

contém as probabilidades das observações serem classificadas nas celas.

A situação real, quanto às freqüências observadas, pode ser representada pela

Tabela 3.2.

De forma equivalente, pode-se representar a Tabela 3.2 em função dos pai'âmetios
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Tabela 3.1: Probabilidades dados completos

Cocaína

Sim Não

Oiii 0ti2

ai2t aia2

02il 02i2

0221 0222

Sexo Álcool

Sim

M Não

Sim

F Não

Tabela 3.2: Valores observados

Cocaína

Sexo Álcool Sim Não S/R
Sim zlii zii2 u ?

M Não zi2i zi22 ui2
S/R u+f ui ui

Sim z2ii z2i2 u5u

Não z22] z222 zli2
S/R ui? uà8 uá

S/R: Sem resposta

F

0 e À (Tabela 3.3)

Estimativas de O e À

As estimativas de 0 sob o ntodelo MAR saturado, obtidas por intermédio do

algoritmo EM e o aplicativo S-Plus, cujo programa correspondente encontra-se no

Apêndice A, estão na Tabela 3.4. Como as freqüências observadas z12i e z22i são

zero, as estimativas de 0i2t e f?22i também o são, o que impossibilita obter a inversa

da matriz de informação de Fisher. Pala viabilizar a obtenção da estimativa do erro

padrão (quinta coluna da Tabela 3.4), foi adotado o valor 0, 0001 como estimativa

pala 0i2i e 022i. Pala mero efeito comparativo, foram obtidas as proporções p{.jk

com base na subamostra composta pelas freqüências observadas zíjt de tal forma

que rija; = e%E (Tabela 3.4). No caso do modelo MIAR ser adequado, deve-se
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Tabela 3.3: Pi-obabilidades dados incompletos

Cocaína

Não

Ài? À 8 - Ài)o:-,

Àt: À 8 À!)o«,

xlg(o- ;, + o-«)
Ài? - Ài! Ài)o«,

Àii À38 À3)a«,

x&8(a,:: + a«,)

Sx Alc Sim

Sim (l - Ài? Àl? À})0::-

M Não (l - .Xig - Àif Xi)0«:

S/R Àtt(O-:: +a.«)

Sim (l -- À&? Àif Ài)02ii

F' Não (l - Àig Àif Ài)0«.

S/R Ài;l(O,:: +0«:)

S/R: Sem resposta.

Sem Resposta

xi?(o::- + o--,)
Àl:(o:,. + #-«)

Àt(Oiii + 0t12 + é)12i + ai22)

Àif(o::: + o,-,)

Xài(a22i + 0222)

Ài(02ii + 2i2 + 0u2i + a222)

(1

(1

(1

(1

esperar que Oijh = pijh

Tabela 3.4: Estimativas de O sob o modelo ignorável (MAR ou tN'IÇAR)

Observa-se na Tabela 3.4 que as estimativas dos erros-padrão de 0i2i e 022i

são muito maiores do que as de pi2i e p221) respectivamente. Essa situação é criada

por causa das celas com freqiiência zero ou muito baixas. Uma solução para isso,

conforme descrição na Seção D.3 do Apêndice D, é adicionar unha constante r] a

cada cela da tabela. Usando-se a = 0, 32 (cuja escolha está justificada adiante),

nota-se que esse problema é reduzido signiíicativanlente, como pode ser observado

lias colunas seis e sete da Tabela 3.4, justificando a importância do procedimento

Celas i.jk

Dados Completos   EM (a

PÍjk e.p.(x10 ') Oijk e.p.(x10 3) 0Íjk e.p.(x10'')

 

0,01675 2,45

0,46050 9,51

0,00000 0,12

0,10047 5,74

0,00692 1,58

0,32545 8,94

o,00000 0,12

0,08992 4,72

0,01670 2,46

0,46097 12,80

0,00010 54,00

0,10007 6,02

0,00693 1,59

0,32650 10,78

0,00010 66,34

0,08882 5,65

0,01693 2,48

0,46041 12,78

0,00012 0,21

0,10013 5,98

0,00715 1,61

0,32622 10,76

0,00012 0,21

0,08892 5,63
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de adição de constantes.

Maiores detalhes a respeito da obtenção das estimativ;us dos anos-pa(hão podem

ser vistos no Apêndice B, bem como o programa correspondente, desenvolvido para

o aplicativo MatLab

A Tabela 3.5 mosto?L os valores obtidos para as estimativas dos parâmetros À's e

respectivos erros-padrão sob o modelo MAR. Para se evitar falha na convergência

pelo método de Newton-Raphson e também pala viabilizar a obtenção das estima-

tivas (ios eiras-padrão, foi adicionada a constante í} ;; 0, 32 em todas as celas. Os

programas para obtenção dessas estimativas foram desenvolvidos para os aplicativos

Mathematica e MatLab e encontram-se tios Apêndices A e B, respectivamente

Ajuste do Modelo MIAR

O modelo saturado com relação a À é o modelo com mecanismo de censura MAR.

Dessa maneira, a imposição de restrições ao modelo de não-resposta ignorável leva ao

mecanismo de censura MIAR. Com esse objetivo, sela necessário impor restrições

do tipo À ? = À18 :: Ài? = Ài3, Àtf = Àt8 :: Àéii = Ài! e À} :: Ài ao parâmetro

À - (À} Ài? .xi: .xi: Àig Àif Ài! Àif Àig Ài)"

Tabela 3.5: Estimativa de À sob o modelo h,IAR

Estimados Estimativa (x10 ') e.p.(x10 ')

  9,99 2,48

  15,56 3,35

  11,71 6,39

  6,64 11,70

  2,72 1,31

  19,09 4,42

  5,24 5,22

  15,58 27,32

  1,98 1,30

  9,48 2,80
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A aplicação do teste do modelo MIAR versus o modelo MAR leva ao valor da

estatística da lazão de verossimilhanças de Qv=5,034 e da estatística de Peaison de

Qp'3,982, correspondentes a p..valores de 0,656 e 0,782, respectivamente.

Dessa forma, os testes foniecem fortes evidências de que o modelo MCIAR pode ser

bem ajustado aos dados quando comparado ao modelo MAR . Entretanto, ocorre

uma diferença nos valores obtidos para os p-valores dos testes, em torno de 20%

maior no teste de Pearson. Isso pode estar relacionado ao fato de algumas celas

apresentarem freqüências zero ou baixas sendo necessário algum método que a.merlize

esses efeitos tais como os apresentados no Apêndice D, Seção D.3.

Para essa aplicação foi utilizado o procedimento da adição de uma constante às

observações das celas, tanto para o teste de Pearson como para o teste da razão

de verossimilhanças. A Tabela 3.6 apresenta os p-valores obtidos diretamente e por

intermédio da simulação da distribuição empírica do valor das estatísticas dos testes.

A Figura 3.1 mostra a curva formada pelos p-valores (razão de verossimilhanças e

Pearson) em função de a.

As Figuras 3.2 e 3.3 mostram os histogramas construídos a partir dos valores dos

testes de Pearson e de Wilks das amostras geradas para diversos valores de a. Para

um valor de a em torno de 0, 32 o histograma apresenta um perfil muito pr(5ximo da

curva gerada pela distribuição X2 com 7 graus de liberdade. Na Figura 3.1, quando

o valor de a está em torno de 0, 32 ocorre uma situação na qual o p-valor obtido

pela simulação é praticamente igual a 0, 67 tanto para o teste de Pearson como para

o teste da lazão de verossimilhanças. Seria razoável adotar esse valor para a tendo

em vista que, en] torno dele, o p-valor permanece praticamente constante pala o

teste de Peaison e é decrescente para o teste da razão de verossimilhanças (un)a vez

que tende, nessa situação, a ser conservador). De qualquer forma, um p-valor dessa

ordem mantém a decisão de não rejeitar o modelo MIAR.

Aplicando as restrições lias expressões (3.5), obtém-se a estimativa do vedor À
sob o modelo MIAR:

Ât: 0152,
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Ài: = À:? :: Ài! = 0, 0021 e

Âi - o, o096.

Tabela 3.6: Valores observados dos testes em função de a pala S lO.ooo

(+) Valor do teste aplicado diretamente, sem adição de a

A Tabela 3.7 apresenta as freqüências obtidas para o modelo ignorável (MAR ou

MCAR) após a imputação. Esses resultados são obtidos mantendo-se as freqüências

marginais correspondentes aos dados incompletos e por isso são iguais para os dois

modelos.

Tabela 3.7: Número de alunos com dados imputados consumo de drogas USP

Cocaína

Sim Não

48 1300

o 283

20 921

0 251

Sexo Álcool
Sim

M Não

Sim

b' Não

a Vaioi- do Teste p-valor p..valor (simulação)

  Pearson   Peatson RV Pearson  
0,01 3,80 4,71 0,80 0,70 0,48 0,61

0,10 3,58 4,32 0,83 0,74 0,63 0,72

0,20 3,86 4,32 0,80 0,74 0,67 0,73

0,32 4,79 4,56 0,69 0,71 0,67 0,67

0,35 5,11 4,64 0,65 0,70 0,66 0,64

0,50 7,10 5,18 0,42 0,64 0,64 0,52

1,00 16,90 7,78 0,02 0,35 0,48 0,18

2,00 41,70 14,50 0,00 0,04 0,25 0,03

(*) 3,98 5,03 0,78 0,66    
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AJUSTE DO MODELO MIAR VIA SIMULAÇÃO

(u = 0,32 ; p-valor = 0.67)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
(x

Figura 3.1: Gráfico indicando a variação do p-velo) simulado em fullção da variação de a
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CL = 0.01

ct = 0,32

Figura 3.2: Gráficos iepiesentando as distribuições dos valores dos testes simulados de Peaisotl e

RV para a igual a 0, 01 e 0, 32 juntamente com a distribuição X2 com 7 graus de liberdade.
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X2(7)
Pearson

cl = 0.75

0 5 10 15 20 25 30

X2(7)
Pearson

[::] RV

1,50

30

Figura 3.3: Gráficos representando as distribuições dos valores dos testes simulados de Peaison e

RV pata a igual a 0, 75 e 1, 50 juntamente com a distribuição X2 cona 7 graus de liberdade.
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3.2 Mecanismo de Não-Resposta Não-lgnorável

Uma classe de modelos log-lineares, proposta por Fay (1986) e Baker e Laird

(1988), pode assumir o mccanisnio de censura não-ignorável para dados categoriza-

dos. Nesta seção usaremos este tipo de modelo, que é ajustado a tabelas de dados

aumentados nas quais uma variável dicotõmica é incluída, indicando se a observação

de determinada variável ocorreu ou não.

Devido à complexidade na aplicação do modelo log-linear para uma tabela de

contingência de três entradas, quando mais do que uma variável apresenta dados

ausentes, optou-se, neste trabalho, pela ilustração baseada em uma situação es-

pecífica. Vamos considerar aqui uma tabela tridimensional (Tabela 3.8) composta

por uma variável resposta Y indexada por .j, que poderá conter informações omissos

e un] vedor bidimensional, X, composto pela variáveis explicativas Xt e X2, sempre

observadas, indexado por i- (ãi,ã2). Seja J o número de categorias de Y e /] e

/2 o número de categorias de Xt e X2, respectivamente. Uma variável indicadora

dicotõmica R, indexada por k, será introduzida objetivando apontar se a variável Y

está sendo infonnada ou não. Quando R=1, Y foi observado e quando R=2, não há
in fnrrvl s,/.ã.. qnhrn V

AUYwv uvvLU x

Os índices na notação utilizada na Tabela 3.8 indicam o seguinte: os dois ]lúmeros

entre parêntesis indicam os níveis de Xi e X2; os demais indicam os níveis de y e

R, respectivamente. Por exemplo, rz(12)21 é o número de observações no nível l de

Xi, nível 2 de X2 e nível 2 de y. Qualldo a informação sobre y é desconhecida, o

ladeia ó.õ: i'requenclas ooseivaclas

y
.Ki X2 1 2 Sem R,esp.

1 1 n(ii)ii m(ii)21 n(ii)+2

2 n(i2)ii z}(i2)2i n(i2)+2

2 1 rz(21)11 n(2i)2i n(2i)+2

2 rz(2z)ii ?t(22)2i rz(2u)+2
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índice correspondente a essa variável é substituído por "+"

N/contando-sc a tabela de contingência de maneira que todas as celas apresentem

informações de X, y e -R então, um modelo de não-resposta será não-ignorável

quando possuir um termo de interação entre as variáveis y e R.

3.2.1 O Modelo Log-linear

Um modelo log-linear pode assumir a forma in m = ZP em que in é o vetor

de freqüências esperadas mija sob o modelo, Z é uma matriz de especificação de
din)então c x p onde c é o número de celas e p o núirlero de parâmetros do modelo

de tal forma que /3 = (/3i, /32, . . . , PP) é o vetar de parâmetros com p .É c. A notação

In m indica o vetor de dimensão c x l em que cada componente é o logaritmo natural

do correspondente componente em m.

Com a introdução da variável indicadora R, o modelo log-linear apresentando

todos os parâmetros possíveis pode ser escrito como

Inm0.iDjk = /3o + /3: : + /7:'' + /#' + #kB + /tP,X' + /3JJ4}' + /3;lkx + /3z21 }'' + /3:Én

-tOF -+ 0:i:'* -t 0?li#'' -+ Pã3:l" -F PEl" -p 0?l!:'''"

r'rlm ne rnctrir ana l lql l niq
XYVuu uuuwxu

EpJ'
zl

Eõã'*'
zl

Ea"
zl

E#:,"
Z2

Eoã",'''
zl

Epã","
Z2

<' - }: or - E pf - o

E /3ãJ'' - )l: /©* - E pü" - o
z2 zl J

E #li' - >1: pü'' - E pü'' - o
k {2 .j

E #Ü" -E ©' -E ©* - o

E pã,J'*'' - }: pãJ'*' - E /3ÕI'' - o
z2 .7 zl

EpãJ'" - }:pür" - EPÜr" - o

E
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k

E pã '',* "
pü;" - }l: pür' - E /3ür': - o

E a;ã" - >:/a:B*" - E pJÜ" - o

E

zl

para todo {l,á2,.j e k

Esse modelo servirá como base para a imposição dos dois mecanismos de censura

aquitratados.

lgnorável

Dentro do contexto de modelos hierárquicos e sob o mecanismo de censura ig-

norável (representado pelos modelos MAR) , o modelo log-linear apropriado pode ser

expresso como

Ita v)l/- \ l
I'ü2 Po + P:'' + P:': + #' + #,f + PJ;J'' + PÕ'''' + P:'l' + /3Ü* + P:Ê"

+P:Ü''' + /3ãJ'':. (3.6)

Esse modelo pode ser escrito na notação log-linear como (XiX2y, XtX2R) com as

restrições usuais de identificabilidade. Nessa situação tem-se y e R condicionalmente

independentes, dados Xi e X2. Há ausência da interação de primeira ordem yR,

das interações de segunda ordem XiyR e X2yR e da interação de terceira ordeili

XiX2y/?. Assim, o modelo não permite a interação entre as variáveis y e R,

caracterizando a situação em que a probabilidade de censura depende dos dados

observados e não depende dos dados que foram perdidos

Não-lgnorável

Uni n)ecanisnio de censura não-ignorável é representado por:

P. -t Pã' -ç P:' -F 4' -ç l3E-} Plii;' -+ f3lià" + Pilf' -t Pã:''''

+Bjvk" + 0JÜ'* + PÜr", (3.7)

escrito como (XiX2y, XlyR), também com as restrições usuais. Aqui, X2 e R são

condicionalmente independentes dado Xt e y. Nessa situação, ocorreria a ausência

da interação de primeira ordem X2R, das interações de segurlda ordem XiX2R e

In m(á. í2)jk
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X2yR e da interação de terceira ordem XiX2Y'R. A proposta desse naodelo está

voltada para a interação entre as variáveis resposta y e R, significando agora que a

probabilidade de censura depende dos dados ausentes.

3.2.2 Estimação dos Parâmetros

Os estimadores de máxima verossimilhança pala as freqüências nas celas podem

ser obtidos pela maximização da função de verossimilhança correspondente ao mo-

delo log-linear restrito, usand(»se o algoritmo EM

Máxima Verossimilhança

O núcleo da ftmção de log-verossimilhança de uma densidade conjunta de XI e y

condicionada em R pode ser escrito como

é - }. }l: n:j* in(0-jll) + }: ,«i+2 in(0i+l2), (3.8)

eni que 0i.ili :; pjX. :: i,y := .71,Z? := ll , 0i+l2 :: }.jpjX :::= ],y := .jl/? := 21, ni.jl
são as freqüências observadas para os dados completamente informados e ni+2 são

as freqüências para os dados com ausência de informação sobre y

A Tabela 3.9 apresenta as freqüências esperadas com a introdução da variável R.

Os elementos do vedor de probabilidades 0 são parametrizados como

J

o:,i* - -P9í! . (3.9)

A função de verossimilhança é maximizada sob freqüências pseudo-observadas

nas celas, representadas por nb2, fazendo-se uso do algoritmo EM. O passo E do

algoritmo determina as freqüências pseudo-observadas nas celas e o passo M obtém

os estimadores de máxima verossimilhança dessas frequências. Dentro do enfoque

do modelo dc censura não-ignorável, a estimação de máxima verossimilhança pode

levar a soluções que se encontram nas bordas do espaço paramétrico, quando algumas

estimativas de rnij2 são zeros. Quando essas soluções limites ocorrem, as estimativas

++



28

I'abela 3.9: n'eqüências espetadas com a introdução da variável R

R

Sim Não

n7z(ii)ii m(ii)12

7n(11)21 TTZ(11)22

7n(12)11 m(12)12

7n(12)21 7n(12)22

rri(21)ii m,(21)12

rn(21)21 m(21)22

in(22)ii m'(22)12

Jn(22)21 m.(22)22

Xi
l

2

l

2

l

2

Y

l

2

l

2

l

2

l

2

dos parâmetros não podem sei determinadas de forma única. Esta instabilidade é

causada pelo ajuste do modelo incluindo termos de interação YR. Clom o objetivo

de contornar esses problemas, foi proposta uma abordagem bayesiana por Park e

Brown (1994)

M.étodo Bayesiano

Em uma abordagem bayesiarla, simplificada para estimar os parâmetros em um

inoclelo de regressão logística, Clogg et al. (1991) propuseram usar unia constante

de ajuste, de maneira que o valor de maximização seja único. A partir dessa abor-

dagem, Park e Brown (1994) usaram uma priori com uma distribuição de Dirichlet

para 0ijl2 na forma conjugada,

(3.10)

em que aij são constantes de ajuste positivas a serem especificadas (análogas às

constantes a da Seção 3.1.3). O resultado posterior a uma transformação logarítmica

ê

P(o) >, ,,:j: i« (a:ji:) + >.: 1":--, i« (o:*i,) + >: '-:j i« (o:jl,)jE
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EE«:.: :« :L+ E 1«:--,-« == -- E~:.«« ==1, o.:u

que ta.mbém pode ser escrita como:

}: }: «:j: li« (m:j:) - i" (m-:)l + )i: l":+,li« (m:+,) i" (m+--,)j +

}l: a:j li« (m:j,) - i" (m++,)ll .

Seja zijk a linha de Z correspondente a n7}ijk e z(ijk)u o v-ésimo elemento de zi.jÀ;.

Dessa maneira, p(O) pode ser expresso em função de P como:

p(O) - >: }:n:.j:(z:j:O) n++: i«>ll: >: exp(':j,P) +

E{«:*,i«IE.*p@:':al + E~: l : ,a}
(n--*, + .&) in >: >: exp(Z:ja©), (3. 13)

l J

J

l J

P(o)

(3.12)

em que

a. ' ), }. aij-

Derivando-se p(O) com relação a cada um dos elementos de O, representados por

/3., u = 1, . . . , p, e expressando o resultado em termos de mija;, tem-se

)i: }: 'ajo«(":j: - m:j-) + >: 1>: 'ojn {n: «=l#- + '-:j - m.j,} - o. (3 i4)

Definindo

l J

nL: (n:j:)

«b: (n:j:)

n'i.jt

«:...,!!w- + '-:j,
mi+2 '

(3.15)

(3.16)

temos

>l:X:'o.o«(":.: )+}.:l>:;o'n"l"b' li+pi::ll:cl :.:} - o. (3.i7)

Sob o enfoque bayesiano, as estimativas de máxima posteriori(EMP) das freqüências

penadas nas celas são obtidas a partir das freqüências pseudo-observadas n;í2 que

JJ l

es
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maJclmizam o logaritmo (la posteriori sob as condiçoes mt+i :; rz++i e m++u

n++2 + A

Essas estimativas podem ser obtidas pelo uso das equações (3.15) e (3.16) no

passo E e a equação (3.17) no passo M até que um critério de convergência seja

satisfeito

Como o EMV não tem forma fechada, para obtê-lo no passo M é necessário o uso

de algum algoritmo de maximização como por exemplo o IPF

As Expressões

.(3d rzü+
'''i.jk .(3g)

«,l:í'o:l:l;fo (xx)

mj:Í'''.l;ib O'-m

definem o algoiitmo IPF pala o passo M (Apêndice D, Seção D.1.4), que maximiza o

modelo posterior de não-resposta impondo as frequências pseudo-observadas, nL2 "

E(nij2), como sendo as frequências observadas nas celas. Dependendo do modelo a

ser ajustado, o passo M do algoritmo EM difere, ou seja, por exemplo, se o modelo

a ser ajustado é (Xy, XR), são usadas as Expressões (3.18) e (3.19). O algoritmo

EM, usando-se o algoritmo IPF no passo M, sempre converge para uma solução,

mesmo quando a solução é próxima de um limite do espaço paramétrico, quando

toma-se o valor 0 para ai.f na expressão (3.17) (Dempster, Laird e Rubín, 1977).

Embora a condição A - >'i)i..jai.f seja usada para obter a equação (3.11),

seria conveniente aplicar um favor de correção (p) em nü2 de maneira a satisl-azar

m++2 " n++2. Esse procedimento leva em conta que nb2 é um valor imputado

para a pseudo-freqüência observada na cela nij2 cujo total, ni+2, para um dado i,

é uma freqÍiência verdadeiramente observada. Tomando-se p :: ;;;lni+2 pode-se

garantir que n 2 :: ni+2, o que implica que, para cada i, a soma das freqüêi)clãs

pseudo-observadas é igual àquela das frequências observadas nas celas, e a condição

m++2 ::; n++2 está satisfeita. Para atender a essas imposições, as freqüêrlcias pseudo-

#

+.jx;

mj?Í'' :' (xl''') (3.18)

«.ljí''' (3.19)

mÍ:Í''';' (3.20)
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observadas nas celas n;2 são redefinidos como:

Quando aij = 0, a abordagem se reduz àquela proposta por Fay (1986) e Baker

e Laird (1988), ou seja, corresponde ao método de máxima verossimilhança. Nessa

abordagem, as freqüências pseudo-observadas lias celas são exclusivamente determi-

nadas por mijo. Uma vez que mija seja estimada como zero, continuará como zelo ao

longo das iterações, o que poderá acarretar estimativas instáveis para os parâmetros

P. A introdução de unia constante de ajuste, aij, pode evitar esse resultado indese-

jados nbk sempre permanecerá positivo, desde que mija; seja positivo. Ao contrário

da abordagem de má.xima verossimilhança, essa abordagem pelo método bayesiano

acarretará estimativas estáveis e únicas dos parâmetros do modelo.

Para especificar a distribuição a priori, é necessário determinar A e iepaití-lo

dentro dos valores de ai.f, ou seja, distribuir a quantidade A de forma a gera.r as

quantidades aij. Seguindo a abordagem de Clogg et a1. (1991), zX foi escolhido como

sendo p, o núrriero clc parâmetros do modelo a serem estimados, pois este valor

já corresponderia a uma situação de estabilidade nas estimativas das freqüências

esperadas

Sob o mecanismo de censura ignorável, o EMV de rníj2 pode ser obtido como

/' ni.jl \
//l,; ;q /l,; l o l l

\mi+l/

e neste contexto, escolhe-.se o ai.j que melhor aproxima o EMP de mija dessas es-

timativas, ou seja, aij é escolhido de forma a ser proporcional aos nijl. Tomando-

A = p, temos

+ 7}i+2

":j' ' ;;S'íili ni+2 mija + j
7ni+2 '

m'i.jt
cvif :: P :

n++l

Dessa maneira, nb2 deve ser expresso como

(3.21)

";: ' .:*,:=1'=.:*: 1«:«= --,=tl (3.22)
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Assim a distribuição a priori(3.10) é dependente dos dados, uma vüz que aij é

estimado a partir das freqüências observadas niji.

Tomando-se ai.j = 0 nas equações (3.12) e (3.16), obtêm-se as equações de veros-

similhança:

"íjl+ n;,

n+jl - 7n+jt e n;je

mij+ V {,.j = 1,2,

m+j2 , .j = 1,2.

(3.23)

(3.24)

Geralmente, as soluções das equações (3.23) e (3.24) não possuem uma forma

fechada e somente podem ser obtidas por um processo iterativo como, por exemplo,

o algoritmo EM. Essas soluções dependem das variáveis

mlll m121 m1+2
ui == , 'u2 == e 'u3 =:

m+ll m+21 n++2

Quando u3 está entre ui e u2, a estimação de máxima verossimilhanças decompõe

os totais marginais dos dados censurados nas duas categorias de y. No caso con-

trário, a tabela é completada pela alocação de todos os dados ausentes em somente

uma das categorias . Nessa situação, as freqüências esperadas para as celas de uma

das categorias de y são estimadas como zero, e os estimadores dos parâmetros /3 não

podem ser unicamente determinados. Quando o procedimento bayesiano é aplicado

e uma constante de ajuste aíj é introduzida, evita-se esse problema, ou seja, uma

solução de borda só ocorre quando u3 está próximo de 0 ou l.

(3.25)

3.2.3 Aplicação

Dentro do contexto proposto por Baker (1996), tomemos a Aplicação 2 das

eleições (Tabela 2.2) e montemos a Tabela 3.10 em termos de valores percentuais

fixada a faixa etária e o período.

Nota-se que, percentualmente, existe uma maior aproximação dos indivíduos com

intenção de voto desconhecida com aqueles que possuem intenção de voto no candi-

dato Serra para os dois períodos. Tal comportcamento sugere que existe uma maior

perda de informação de intenção de voto no grupo de indivíduos que votarian) no
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Tabela 3.10: Percentuais na intenção de voto eleições 2002 - segundo turno

Intenção de Voto

Lula Serra Sem resposta

46,6% 43,2% 32,6%

53,4% 56,8% 67,4%

46,8% 42,4% 37,7%

53,2% 57,6% 62,3%

Pei-iodo

l

Idade

Até 34 anos

Mais 34 anos

Até 34 anos

Mais 34 anos

2

candidato Serra, aumentando o potencial desse candidato. Uma conseqüência ime-

diata desse comportamento é que as perdas de informação não ocorrem de forma

aleatória, ou seja, o mecanismo de censura é nãc-ignorável. Assim, haveria, na ver-

dade, um maior número de indivíduos, entre aqueles com voto desconhecido, que

potencialmente votariam no candidato Serra do que haveria se o mecanismo fosse

ignorável.

A aplicação aos dados das pesquisas eleitorais visa somente o aspecto ilustrativo

e por isso a amostragem complexa realizada foi ignorada. No entanto, destacamos

que esses dados merecem uma futura análise mais elaborada.

Nesta aplicação, o modelo adequado é o produto de multinomiais. Entretanto, se

uma repatametrização adequada for feita, o modelo log-linear do produto de nlulti-

noiniais pode ser formulado de maneira idêntica ao modelo log-linear correspondente

ao modelo multinoinial. Os novos parâmetros expressos com base nas probabilida-

des condicionais no contexto do produto de multinomiais têm forma análoga aos

parâmetros expressos com base nas probabilidades conjuntas do modelo multinomi-

al (Agreste, 1990)

Para exemplificar, consideremos o modelo antes da introdução da variável R. O

modelo log-linear saturado no contexto multinomial, expresso com base no parâmetro

0, pode ser escrito como:

lli élíii2.j Õo + PI' + P:'' + 4' + /3ây'' + Pã* + /3Ü* + PÕ:J'"



34

O modelo correspondente no contexto do produto de multinomiais é escrito com

base nos lobitos e toma a forma:

In oáiá2 Àá.á, + ulá,j,

em que )ll:j u:i,j :: 0

Usualmente define-se Ài.á2 :: l )i'j in Oi:izj e u:{,j :: in 0Í:i2j

Considerando-se as seguintes transformações

*.::, - /3o+/T' +/3:' +PJ#'' e

"11:,, - 4' +pü" +©ã" +a2,J'''

o modelo pode ser escrito como no contexto multinomial.

Os estimadores de máxima. verossimilhança dos parâmetros essenciais em w?li,j

são os mesmos que os correspondentes no modelo log-linear no contexto multinomial

Tanto a adoção do mecanismo de censura não-ignorável NMAR quanto a do me-

canismo de censura ignorável MAR, acarretaria um modelo saturado, com o mesmo

número de parâmetros (Baker e Laird (1988) e Park e Brown (1994)), implicando

que não se tratam de modelos encaixados.

A Figura 3.4 mostra a evolução das freqüências esperadas sob o modelo NMAR,

mija;, em função do valor de 6., no caso do exemplo das eleições. Nota-se que

quando p se aproxima de 16, o valor de mija inicia tendência pata uma situação de

estabilidade

As Figuras 3.5 e 3.6 mostram a evolução das freqüências esperadas sob os métodos

de máxima verossimilhança e bayesiano. Como os valores de u3 (última coluna. da

Tabela 3.10) estão fora do intervalo definido por ui e u2, o método mais indicado é

o bayesiano.

As freqüências esperadas obtidas a partir da imputação dos elementos com in-

tenção de voto desconhecida, sob os mecanismos de censura não-ignorável e ig-

norável, estão apresentadas na Tabela 3.11. O Programa utilizado foi desenvolvido
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Figura 3.4: Estimativa de mija;, eleições 2002, em função da escolha de A

paiol o aplicativo Mat.Lab c cncontia-se no Apêndice C. O algoritmo empregado

no programa foi o IPFI entretanto, se o leitor preferir aplicar o algoritmo de New-

ton Raphson, as derivadas necessárias, para um caso simplificado, que podem ser

generalizadas, também encontram-se nesse apêndice.

O resultado final das eleições para presidente 2002, oficialmente divulgado pela

Justiça Eleitoral, dá ao candidato Lula 61, 3%o dos votos válidos e 38, 7%, ao can-

didato Serra. A Tabela 3.12 mostra os percentuais cla piefeiência de voto sob os

mecanismos de censura leão-ignorável e ignorável primeiramente por período e idade,

depois por período. O resultado da pesquisa de boca de urna divulgado pelo Data-

folha e o resultado da eleição também são apresentados. Os resultados obtidos pelo

modelo MAR são os mesmos divulgados pelo Datafolha, que consideram somente

os dados totalmente observados. Nota-se claramente que o modelo Nh'IAR é o que

melhor se aproxima do resultado final das eleições, apresentando nos percentuais do
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m(11)12

Figura 3.5: Evolução das freqüências esperadas sob o método da máxima vei-ossimilhança, eleições

2002

período 2 (Lula = 61,1% e Serra = 38,9%) a sua melhor aproximação, sendo melhor

até do que o resultado de boca de urna divulgado.

Embora as estimativas das proporções de votos tenham sido aqui apresentadas,

intervalos de confiança não foram construídos pois o objetivo principal deste trabalho

é a apresentação do método de imputação. A comparação desse tipo de método

geralmente é feita de maneira empírica, mas a.qui não fizemos comparação com

outros métodos.
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Figura 3.6: Evolução das heqüências esperadas sob o método bayesiano, eleições 2002

Tabela 3.11: Intenções de voto com dados imputados eleições 2002 segundo turno

Interlção de Voto

Não-lgnoiável lgnoiável

Lula Serra Lula Serra

3035 1598 3120 1513

3520 2244 3699 2065

2952 1663 3078 1537

3393 2369 3605 2157

Período

l

Idade

Até 34 anos

Mais 34 anos

Até 34 anos

h4ais 34 anos

2
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:rebela 3.12: Percentuais na intenção de voto eleições 2002 - segundo turno

Intenção de

Não-lgnorável

Lula Serra

65,5% 34,5%

61,1% 38,9%

64,0% 36,0%

58,9% 41,1%

63,0% 37,0%

61,1% 38,9%

63,0% 37,0%

61,3% 38,7%

Voto

lgnorável

Lula Seria

67,3% 32,7%

64,2% 35,8%

66,7% 33,3%

62,6% 37,4%

65,6% 34,4%

64,4% 35,6%

Período

l

Idade

Até 34 anos

Mais 34 anos

Até 34 anos

h/cais 34 anos

2

l

2

Boca de urna

Resultado da eleição



Capítulo 4

Conclusões

Na Seção 3.1 apresentamos uma abordagem para o mecanismo de censura igno-

rável, juntamente com o problema das tabelas esparsas, vinculada ao exemplo do

comsumo de drogas da Seção 2.1. A ocorrência dos dados esparsos mostrou-se uln

complicador na obtenção (tas estimativas dos parâmetros e dos erros-padrão além

de colocam em dúvida a convergência assintótica da distribuição das estatísticas de

Pearson e razão de verossimilhanças para uma distribuição X2. Os procedimentos

adorados para contornar esses problemas, ou seja, a adição de uma constante de

ajuste e a simulação da distribuição da estatística do teste de ajuste, viabilizaram

uma melhora considerável nos valores dos erros-padrão e no valor do teste pala

ajuste do modelo Mean, que não foi rejeitado. Como a maioria dos casos reais,

provavelmente o modelo NMAR seria mais adequado para este caso, entretanto,

como comentado anteriormente, haveria grandes dificuldades para desenvolvem um

procedimento pata obtenção das estimativas de interesse, dentro do contexto log-

linear, em virtude no número de variáveis que deixam de ser observadas sel maior

quc um. Esse procedimento fica como sugestão para desenvolvimento em trabalho

futuro.

A abordagem para o mecanismo de censura não-igJlorável, apresentada na Seção

3.2, mostrou claríimentc a importância da escolha do mecanismo de censura que

inclua as observações incompletas. A adoção de um modelo NMAR para o exerll-

39
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plo das eleições da Seção 2.1 apresentou resultados mais próximos do valor final

(votos válidos divulgados pela Justiça Eleitoral) se comparado com o resultado das

pesquisas descartando-.se os votos indefinidos ou adotando-se o modelo de censura

ignorável

Uma pergunta importante seria como eleger o modelo de censura adequado. Os

modelos ignorável e não-ignorável não são encaixadosl cada um deles se apresenta de

forma independente pala explicar os dados, ou sqa, representam, individualmente,

o modelo saturado. Provavelmente existem outros falares que podem levar a uma

escolha adequada do modelo de censura. Alguns desses fatores podem ser oferecidos

pelo pesquisador, maior conhecedor do provável comportamento do fenómeno, ou-

tros por algum método de análise de sensibilidade. O desenvolvimento dessa análise

de sensibilidade. será tema de um trabalho futuro



Apêndice A

Estimação dos Parâmetros é? e

h,]lodelo de Censura lgnorável.

Os passos do algoritmo EM são obtidos da seguinte forma:

Passo E:

Q(O, OM) b(O l n)j l z,u, OM}

onde podemos escrever,

Inb(O jn)l = InN!+>j: :)l:nÜ InaÜk
i j k

l«b(Ojn)l

Então,

Q(o, ou)

C?(O, O(g)) = }, >1,>11: .Eln2yÉ l z, u, O(g)}lnOzyÉ.
j k

41

À.

EEE:""'*
>l: >..: 1>: «ü* i« oü*

i k

nOk in 0Ük l z, u, O@
kj
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Considerando-se o modelo multinomial da expressão (3.2), a função de verossimi-

]hança pode ser escrita como

H

Pode-se fatorar a função de verossimilhança e escrevê-la como Z = L(O)L(À), em

que

L- l(i Àf .xl' .x/)oü*l''''; ll(Àfoú+)"ó' ll(.XX'o:+*)"r TI(.xÍo:-)"

L(o) (oü.y''' ll(oü+)"ó' ll(o:**)"i' ll(o:+*)"
'ijKÜ{,Kã

e

L(x) - ll(i Àf - .x:F - Àír''* ll(.xf)"ó' ll(.x#')"'r ll(À; )"/

Estimativa de O

Para se determinar os estimadores de máxima verossimilhança de 0 basta tomar

In L(O) e encontrar o valor de 0 quc maximiza a expressão com a restrição de que a

soma das probabilidades seja igual a 1. Assim, fazendo-se uso dos multiplicadores

de Lagrange, (5, obtemos a equação de log-verossimilhança,

g(O) L(O) ,Ükln0#k+l:«é'ln0©-- +)l:«:Fi«o:,k+>:«/ In0:++

;l(E '«)

Logo,

az'(o)

ao,* i':'El:;:" Oijk é?ij+ Oi+k Oi++

%...!e....!#...x
Oijk Oij+ Oi+k Oi++

;** * g"* * x~* * á"*
e assim

; [«. -- :',. -- E',. -- ã',.]
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T [** -- g'. -- Z',. -- á"*]
E .« --E «á' --E «#' +E «/ ,

o que leva a concluir que õ = /V e assim escrever,

,* * g"* * K' * ã'*
;,* *f'* *x'* *Â'*

A partir dessa expressão e igualando-se -B]nzuk ] z,u, O(s)]. a á(g) pode-se obter o

passo .E,

"g

sendo g o índice daiteração

Passo M:

Deve-se encontrar o valor de O que maximize Q(O, O(g)) e, então, através do uso

dos multiplicadores de Lagrange, õ, temos:

Q(o,oM,õ) - }: El"ü. l z,u,ouvi«o**--õl(>,6pü*) il
Ülc . . .t ylç

~* * X'R -- ã'w * Á'w (A.l)

aQ(o, ou , ó)
eijK-êijk

Ó-Ó

E{ nijk jm. u,o(g) } = â 9

Z - ; - . * ;,* -T
e assim temos,

E""
I'** - "í - « - { : ; -"

e podemos escrever

õ("o . "g
N (A.2)
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Assim no exemplo das drogas, apresentado na Seção 2.1, as equações de recorrência

podem ser escritas, com base nas Tabelas 2.1 e 3.3, como

+ «/?
d'11,+ 4'1à;

+ «/Í -'- "/ ig
d%\

+ d:là; + ólg, + ál92l;

dll; + «/{ + "/ãa- +d$1;+ 4g,

êÜ +42; 4ÇI.+ólg, + "Íãm- +d'lL+ 4g.+é2;
,, 4Ü

""@r3g+ -'- "/ ê!+ é'11;+ 49,
,, ©,

""ãf:©+
-'- "J ig + ©l + ÓE,

,, ®l
""ãf:® + «zg+ + "Jãm-+ ©l + ÓB',

,, ©
""©S]E +.zí ©+ + "Jãa- + ©l; + ©l

+.J{ @ +.zg ©
-'- "J ãH+ @l; + óy,

para o passo E e,

Õ$Í+',

para o passo -M

A partir das expressões obtidas para os passos EJ14, foi escrito o programa a

seguir pala os aplicativos R ou S-Paus

N ' Óll;o - 11@ , ÕÍ%r' -â , ÕÍ!;o . â", ,

N ' ÕSl;o . â",, Õ$gío . âE , ÕS%;o . â",,
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#########+##+#################################+####++###########+#######+#+#+##############
# A[goritmo El] referente a abordagem para o mecanismo de censura ignorave] #
# Estimativa de Teta #

# # ##++###+###+#####++#++# # ##+ ## ## #+ ###########+## ##+#####+# # ## + #### ### ## ##+## # # # #### #######
N <- 2823

> n <- matrix(nco1 = 2, Rrow = 4)

> tetas <- matrix(nco1 = 2. nrow = 4)

> tetagl <- matrix(ncol nrow = 4)

> z <- matrix(c(46, O, 19, 0, 126S, 276. 894, 247), níow = 4)
> sum(zt]., ] )
[ 1 ] 1 31 1
> sum(zt, ]])
[1] 65
> sum(z[2, ])

[1 ] 276
> sumCz[, 2])
[1] 2682
> ul <- c(16, 11)
> u12 <- c(21, 3, 18, 1)
> u13 <- c(0, 4, 0, 2)

> for(i in 1:4) (
for(j in 1:2) (

tetagti. j] <- z]i, j]/N

0> c <

}

> tetas

}

[,1] t, 2]
[1,] 0.016294722 0.44810485
[2,] 0.000000000 0.09776833
[3,] 0.006730429 0.31668438
[4,] 0.000000000 0.08749557
> while({c <- c + 1) < 50) {

for(i in 1:2) {
for(j in 1:2) {

i, ]))

tetag[2.
tetagll,

ti. j] + (u12[i] * tetagti., j])/(sum(tetagt
(u13[j] ' tetag]i. j])/(tetagt], j] +

j] ) + (u]t]] * tetagti,
] ) + sum(tetag[2, ] ) )

j ] ) / (sum (

for(i in 3:4)
for(j in 1:2)

[ i, j] <- zti. j] + (u12[i) * tetag]i, j])/(sum(tetag[
])) + (u13[j + 2] * tetagti, j])/(tetag[3,

j] + tetag[4, j]) + (u][2] I' tetag]i, j])/(sum(
tetag[3, ] ) + sum(tetas [4, } ) )

for(i. in 1:4) {
for(j in 1:2) (

tetag[ti, j] <- nti
E <- tetagl - tetas

j]/u

tetas <- tetagl

> tetas
[, 1] [, 2]

[1,] 0.016719096 0.46096968
[2,] 0.000000000 0.10006539
[3,] 0.006926814 0.32649805
[4,] 0.000000000 0.08882098

[, 1] [, 2]
[1,] 47.19801 1301.3174
[2,] 0.00000 282.4846

[3,] 19.55440 921.7040
[4,] 0.00000 250.7416

>



46

Estimativa de À

Para determinação das estimativas de máxima verossimilhança (EMV's) das pro-

babilidades dc omissão de alguma(s) variável(is), À, deve-se encontrar o valor repre

sentado por À, (lue maximiza a função in -L(À) = 1?(À).

z(x) - )l:'ü*i«l-z Àá' À:' .xÍI +E:«é'i«.xá'+El:«:ri«À#'

+ >:«Í l«.xÍ
Z

e assim

-T{« :'\#
?':.#

-T;l: ?'\#.*.}'-}
Assim, obtemos as seguintes expressões para os eles)entos de À:

$ - ;{«

$ - ;{, .*;},
1- - T;l: * i* .*:}

Essas expressões compõem unl sistema de equações não-lineares cujas soluções

são os EMV's dos componentes de À. Para o exemplo das drogas esse sistema pode
ser escrito como:

u i. ] z] .í J z.í ] 2

Ãi? (i Ã]? Ã]f Â}) (i Ã!? Â]8 Â})

ag(À)

ZJ21 . ZJ22

(i Ãl: Ãit Ã!) ' (i Âl8 Ãlg Â!)

«ig

Z[[[ . Z12]

(i Ãl? Ãlt ÃI) (i Ãl: ÃIÍ Âi)

ZIJ2 . Z122

(i Ãif Ãig ÃI) (i Ã+: Ã+g Ã})
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ZÍJ ] . Z]Í2 . ZJ2] . ZJ22

(l Ãl? Âit Ãi) ' (i Ât? Âlg Âi) ' (i Ât: ÂiÍ Âi) ' (i Âig Âi! Âi)

Z2].Z . .Z2.22

(i Âà? Â}Í Âi) ' (i Âi? Âig Âà)

«à3 Z221 . Z22e

(l Âig ÂàÍ Âi) ' (i Âi: Âig Âi)

«i{ ,Z2J] . Z22]

(i Âi? Â3? Âi) ' (l Âàg Âà? Âi)'

Z212 . Z222

(i Âi? Âi: Ãi) ' (i Âiê Âà8 .ii)

Z2JJ . Z2J2 . Z221 . Z222

(i Âê? ÂiÍ Âi) ' (i Âi? Â83 Ââ) ' (] Âi: Âi? Âi) ' (l Âig Ãàg Âà)

O progra.ma a seguir foi elaborado pala o aplicativo Mathematica e corresponde

ao método de Newton-Raphson aplicado ao exemplo das drogas

Os parâmetros(luecompõem ovetor À = (Àt Àtf Àlg Ài:l À18 À! Ài: Àà? Àiil Ài)T

são representados, dentro da mesma seqüência, no programa por

L5, LI, L2, L3. L4. L6. L7. L8, L9 e LO
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Estimativas de Lanlbda

IREI IJ: ?íncnoott{21.32/ 1J =(46.32/(1 -- U- L3 -- L5)) +(]265.32/(1-U- L4 -- L5)) ,

3.32/12 - (0.32/(1- 12- L3- 15)) +(276.32/ (1-12- L4 - 15)) ,

0.32/L3-(46.32/(1- 11- L3- 15)) + (0.32/(1-12- L3- L5)) ,
4.32/L4 -(1265.32/(1- 1J- L4 - L5)) + (276.32/ (1-12 - L4- L5)) ,

16.32/L5-(46.32/(1- 1J.- L3- L5)) +(].265.32/(1-11- L4 - L5)) +(0.32/(1- 12 - L3- L5))

18.32/L6-(19.32/(1- L6- L8 - LO)) + (894.32/(1-L6- L9- 1D)) ,

1.32/L7- (0.32/(1- L7- L8 - 1D)) +(247.32/(1- L7- L9- 1D)) ,

0.32/L8: (19.32/(1- L6- L8- 1.0)) + (0.32/(1-L7- L8- LO)) ,

2.32/L9- (894.32/(1- L6- L9- 1D)) +(247.32

11.32/LO=(19.32/(1- L6- L8 - LO)) +(894.32/(1- L6- L9- LO)) +(0.32/ {1- L7 - L8- LO))

{ n., .001) ,
(12, .001) ,

(L3, .OOI),

{L4, .OOI),

{L5, .OOI),

{L6, .OOl},

(L7, .OOI),

(L8, .OOI),

{L9, .OOI),

(ID, .001}]

(276 .32/ (1 - 12 - L4 - L5) )

(247 .32/ (1 - L7 - 1B - ID) ) }

(}íllib (LI -+ O.0155556. L2-) O.011708, L3-) 0.00664041, L4 -+ 0.00272492, L5 -+ 0.00999045,
L6-+ 0.0i90939. L7-) 0.00524124, J,8-+ O.0155776, L9 -+ O.00197612, LO -+ 0.00947629)



Apêndice B

Variâncias de 0 e .X. Modelo de

Censura lgnorável.

Variância de O

Conforme resultados do Apêndice A, a função de verossimilhança para O é

>l: ,Ü. In 0Ü* + l: «é' in 0Ü+ + >1: «:F 1« 0:.. * + )l: «J 1« 0:+*.

Assim, a função estore pode ser escrita como

õlqo) :i» u!? . «IE . '«,{

aOiah oijk Oij+ Oi+lc Oi++

Os resultados de iÍãlíg+ podem ser obtidos pela aplicação da função "Jacobiano"

do aplicativo Matlab ao vedor escore e portanto é possível obter a matriz de cova-

riâ«ia dada p'' I'"(Õ) - l---E(ãÕãr-)l ':. Uma estimati« de b'«(Õ) é 'buda
pela substituição de 0 por 0 nessa expressão, ou seja,

Usando-se o aplicativo MatLab, foi escrito o programa a seguir para se obter

as estimativas dos erros-padrão de O. A função escore foi substituída pelas funções

/l a /8 e, para os elementos do parâmetro O, foi utilizada a notação tl a t8. Os

}''«(o) E a'z(o) l

Õ

z(o) z,(o)

49
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valores estimados para os elementos do parâmetro 0 foram obtidos com a adição

da constante a = 0, 32 nas celas No caso em que essa adição não é necessária, o

programa é similar

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Cálculodoc.p.Teta -Matlab - drogas.ep2.m %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
format long
syms tl t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8
fl 2/tl+21.32/(tl+t2»0.32/(tl+t3)+16.32/(tl+t2+t3+t4);
f2 = 1265.32/t2+21 .32/(t l+t2)+4.32/(t2+t4»16.32/(tl+t2+t3+t4);
f3 32/t3+3.32/(t3tt4» 0.32/(tl+t3)+16.32/(tl+t2+B+t4);
f4 6.32/t4+3.32/(t3+t4)+4.32/(t2+t4)+16.32/(tl+t2+t3+t4);
fS .32/t5+18.32/(t5+t6»0.32/(t5+t7)+11.32/(t5+t6+t7+t8);
f6 = 894.32/t6+1 8.32/(t5+t6)+2.32/(t6+t8)+1 1.32/(t5+t6+t7+t8)
f7 2/t7+1.32/(t7+t8)+0.32/(t5+t7)+1 1.32/(t5+t6+t7+t8);
f8 = 247.32/t8+1 .32/(t7+t8)+2.32/(t6+t8)+ ll .32/(t5+16+t7+t8)
J obian([fl ; f2; f3;f4;fS;f6;f7;f8], [t[ t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8])
(-dias(J»
tl=0.01 693; t2=0.46041; t3=0.00012: t4-0. 1 00 13: t5=0.00715:
t6=0.32622; t7=0.00012; t8=0.08892:

R=cval(J);
V=diag(inv(R»;
cp-sqrt(V);
CP

>>drogas.cp2

1 -1 1 SW2S't1'2-S33/2S.'(tl{ t2)'2-8/2S.'(tl +Br240&r2S'(ll{ t2 + B+t4)'2
40W25/(1 1+ t2 + Ú + t4)'2. .408/25.'(t 1+ t2 +Út t4)'2.

l -S33/25/(11t t2)'2-408/2S.'(tl +t2+t3 + t4r2. -3 1fi33f2S'Q'2-S33/2S/(tl -tt2y'2-10M25/(t2+t{)'2-403/2S 'ÍI l t t2 +t3 + 14r2.

408/25/(tl } t2 + Ú t )+2. -10Rf25.l(t2+t4)A2-408/2S'(t 1 + t2+ Ú +t4)A:

l -8/25.'(tl+t3)'2-+0R/25.{t 1+ t2 + L3+i-i)'2. -408/2S.'(t l +t2 +t3 }t4y'2.
408/2911 1+ t2 +t3 + t4)'2. -83/2Slt3 + t:ty'2-40g/25/(i l +i!+ t3 + t4)A2

l .40g/25/(tl+t2+t3 +uy'Z.
.6908/25.'t4'2-83.r2S/(Ú t t4r2- 1 (R/25.'(t2 + t+)'2--i08nU.'(il+ t2 + t3 t t4)A2.

0. -483/2S/tS-2-4S&2S/(tS + t6)A2-8/2S.'(tS +i7r2-283/2S.r(tS } t6 }t7 + t8r2.

28y25/(t5 t t6 tt7+ t8r2. -283/25 '(t5 + t6+t7+ t8)'2]

0. -.{SS/2S'(tS tt6)'2-283/2S'(t5 + t6+t7 + 18)"
!83/2Sr(t5 t t6 t7 + t8)A2.

0. -8/2S.'(t5 t t7)'2-283/2S'(t5 tt6+t7 t18)'2, - 2 83/25.'(tS+t6+t7+ t8r2,

281i2 5.r(15 + t6+t7 + tg)Õ2. -33/2S.'(t7+ tX)'2-283/25/(t5+t6 + t7 + t8r2J

0. -283/2 g(IS + t6 +t7+ tS)'2. -S8/2S'(t6+ t8)A2-2 83/2S.'(t5m6+t7+tB)'2.
-6 1 83f25/t8'2-33/25/(t7 + t8)'2-S8/25.'(t6 t t8r2-283r2S'(tS t i6+ t7+ t8r2]

0
0. ol

0
u. 01

0
0. 01

n

:' /' 0 0.

0. () 0.

n 0. 0.

00 0.

.533/25/(t 1+ t2)'2-4(B/25 '(tl+ t2+Ú+i4r2. -8/2S '(tl + t3)"2

0.

0.

}C + t3 t t4)'2.

t7)'2-

>>

.8/2Sí't3'2-83/2S '(t3 +t4)'2.8/2Si'(tl + t3)'2-

.108Q5.'(i2+ t4)A2-408/2S.'(t l +t2 + t3 + t4)"2. -83/2S/(t3 +t$r2-4(B/2SÍt

3/2S'(t5+ t6+t7 + t8)'2. -2235W2S.\6A2-45X/25.'(t5 + t6y'2-S8/2S/(t6+t8y'2-283/251(tS+t6+i?+ t8r2.
-Sm25.{t6+ t8y'2-2 83/25/(t5 + t6 t t7+ t8)'2]

-45 8/25.r(tS + t6)'2-283/25.ttS + t6+ t7+ t8)'2. 4r2S.'(l

.8f2S.\7A2-33/25./(t7 t8)A2-&'25.'(t5 + i7)'2.

.33/2S/(t7+t8)'2-283/25 {tS + t6 + t7

y-

1.0c-003 +

CP-

1.0c-003 +

0.00614081793178
0.16326264140201

0.00004499703067
0.03577478372272
0.00260287345760
0.11567181620968
0.00004498747889
0.03172363232462

2.47806737838

12.7742702589
0.21212503546
5.98120253149
1.61334232499

l0.75508327302
0.21210251976
5.63237359597
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Variância de À

O vetor escora de À , para o exemplo das drogas, pode ser escrito como

(i Ãt? Ãt{ Ãi) (l Ã!? Ã18 ÃI)

«}g z.22.z

(i Âi8 Âlt Âi) (i Ãl3 Ãi8 Ã})

(i Ãi? Âi? Â!) (i Âtg Ât? Ât)

«}g
(l Âi? Âlg Âi) (l Ãi: Â!$ Â!)

$ ..,..z-0-Â!?ÂIÍ ) O1? 8i) Oi$1?i) {31:i)
ar(À)

(l Ãà? ÃiÍ Ã8)
Z2]2

(i Ã&? Ãi8 Âi)

i: o à: à? à) o i3 à8 &)

«$Í
(i Ãà? Ãàf Ãi) (l ÂiB Â4f Âi)

Z

«àg

(i Âà? Ãi8 Ãà) (l Âà: Â8] Âi)
Z

«i
(i Âi?-Âi? Â!)

Z

(i Âi? Âi8 Âà) (i Âàg Âà:l Âà) (i Âàg Â3g Âi)

Aplicando-se novamente a função "Jacobiano" do aplicativo MatLab obtém-se

o resultado de 02Z( .X. )
T e portanto é possível obter matriz de covariância de À dada

por Var(
r \ \ D2Z(À)

l

A estimativa de }''«(À) é obtida substituindo À

por À, ou seja,

}''«(À) [ «(g3)]:.
Usando-se o aplicativo MatLab, foi escrito o programa a seguir para se obter as
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estimativas dos erros-padrão de À. Nesse programa a função escora foi substituída

pelas funções /l a /lO e, pala os elcinentos do parâmetro À, foram utilizadas as

denominações -LI a l,lO. Os valores estimados para o parâmetro À foram obtidos

com a adição da constante a = 0, 32 nas celas. No caso em que essa adição não é

necessária, o programa é similar.
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Cálculo do c.p. Lambda - MatLab %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

6ormat long:
syms LI L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
n - 46.3z(i-Li-L3-L5Fi 265.32/(i-Li-L4-L5»2 i .32/Li
D - -0.32/(1-L2-L3-L5)-276.3U( l-L2-L4-L5»3.3#L2
B - 46.32/(1 -Ll-L3-L5F0.3#( l-L2-L3-L5»0.3UL3;
H - -1 265.32/( 1 -LI -L4-L51276.32/(1 -L2-L+L5»4.32/L4;
6 - 46.3U(l-Ll-L3-L5»1 265.3D(l-Ll-L+L5F0.32/( 1 -L2-L3-LS)..

.276.32/(1 -L2-L4-L5)+16/L5
f6 = - 1 9.32/(1-L6-L8-L l O)-894.32/(1-L6-L9-LI O)+1 8.32/L6;
n - -0.32/( 1-L7-L8-L l OF247.32/( 1 -L7-L9-L l O» l/L7;
N - -1 9.3Z( l-L6-L8-LI O)-0.32/( 1 -L7-L8-L l O»0.32/L8;
f9 = -894.32/(1-L6-L9-LI O)-247.32/( 1-L7-L9-LI O)+2.32/L9
n O - - 1 9.3U(l-L6-L8-LI OF894.32/( 1 -L6-L9-L l O}0.32/(1 -L7-L8-L l O}.

247.32/(1-L7-L9-LI O» 11.32/LIO;
J -jacobian([fl ; f2; f3;f4;í5;f6;f7;f8;f9;f10], [LI L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10])
(-diag(J»
LIMO.O1 557; L2=0.0 1 171 ; L3 0664: L4=0.00272; L5=0.00999: L6=0.01909: L7=0.00524:L8
L9=0.001 98: LIO=0.00948:
R-oval(J);
V=-dias(inv(R»;
V

:0.01558

cp-sqrt(V);
CP

>> drogas.cpl

D

1158/25/(1 -Ll-L3-L5)A24 3 1 633/2S/( l -LI -L4-L5y'2+533/25/LI '\2

8/25/( 1 -L2-L3-LS)A2+6908/25/( 1 -L2-L4-L5)"2 } 83/25/L2"2

1158/25/(1 -Li-L3-LSY'2+8/2S/( l -L2-L3-L5r2+8/25/L3"2
3 1 633/25/( 1 -LI -L4-L5)A2+6908/25/( 1 -L2-L4-L5r2 t 1 08/25/L4/''2
1158/25/(1 -Ll-L3-LSr'2+3 1 633/25/(1 -LI -L4-LSr'2+ 8/25/( 1 -L2-L3-L5y'2+6908/25/(1 -L2-L4-L5)A2+ 1 6/L5"2

483/25/( 1 -L6-L8-L 1 0)A2+22358/25/( 1 - L6-L9-LI 0r2+458/25/L6'''2

8/2S/( l -L7-L8-L 1 0)A2+6 1 83/25/( 1 -L7-L9-L 1 0y\2+ 1 /L7"2
483/2 S/( l -L6-L8-LI 0)'2+ 8/25/( 1 -L7-L8-L 1 0)A2't 8/2S/L8A2
22358/25/( 1 -L6-L9-LI oy'2 + 61 83/2 S/( l -L7- L9-LI Or'2 } 5 8/25/L9"2

483/25/( 1 -L6-L8-L 1 0y'2 + 22358/25/( 1 -L6-L9-LI 0)"2+8/25/( 1 -L7-L8-LI 0y'2 t61 83/25/( 1 -L7-L9-LI 0r2't 283/25/L 1 0'

V

1.0c-003 + CP

0.01119582548542

0.04081358215625
0.13684200419855
0.00170793920099
0.00617395058645

0.01951828839300
0.02726630933773
0.74639312376407

0.00168647382235
0.00786379608706

0.00334601636060
0.00638855086512
0.01169794871756

0.00130688147932
0.00248474356553
0.00441795070061
0.00522171517202

0.02732019626145
0.00129864306965
0.00280424608176



Apêndice C

Equações de Estimação para a

-A.plicação 2

Tomando-se a expressão(3.11),

>: >: «:j- li«(m:j:) - i"(m++:)l+ >ll: l":+:l]«(m:+,) I"(m+*:)l +

}: a:j li« ("'':J:) - i- ("''++:)lj

e a expressão para o modelo log-linear de censura não-ignorável (expressão (3.7)),

vamos considerar que a variável Período seja fixada, isto é, os dados Boião analisados

pala cada um dos dois períodos separadamente. Assim o vedor X fica reduzido a

uma única variável, X, indexada por á.

Dessa forma, a Tabela 3.9 ficaria reduzida à Tabela C.l

l J

J

P(o)

I'abela C.l FYeqüências esperadas com a introdução da variável R
R

X Y Sim Não

1 1 m,lll ml12

2 7n]21 m122

2 ln211 7n212

2 m.22] rn222

54
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A matriz de especificação Z é escrita como

l l l l

l l l l
l l l l
l l l l

l l l l
l l l l

l l l l
l l l l

l
l
l
l

l
l

l
l

l
l
l
l

l
l

l
l

'> zlll

'} Zl12

+ Z121

'> Z122

'+ Z211

+ Z212

+ Z221

+ Z222

z-

Dentro do contexto do método de máxima verossimilhança temos que aij

as equações de verossimilhança podem ser escritas como

0 e

1,2

1,2

"ijl+ n;,

n+.jl :: 7n+.jt e n+.j2

mij.} N i,j

TTL+j2 ) J ::

Para o período 1, estas equações assumem a forma

n::: +(m::,+n.,,) "'': -«.:::+m««,
7ni12 + m122

n«- + (n:«+n-,,) "'" +m«,,
7ni12 + m122

m,:: + (n«,+n«,) "''' -m,:«+m,:,,
7n212 + 7n222

~ 7'n222
n221 + (n212 +?'222) ----!!!'--- = m221 + m222,

7n212 + 7n222

niii + n21i :; 77}iii + m21i ,

71121 + 7&221 ;= 77}121 + 77}2211

(«--, + «:«);a=11lm -' (««, + ««a;;=?:a - m-« + m,-,,

(n:-, + n:,,) "'" +(n,:,+n,,,) ""' +m«,.7ni12+?n122 ' '" "''m,212+m,222

Essas equações correspondem ao passo M do algoritmo EM enquanto que o passo

E é composto pelas expressões (3.15) e (3.16) tomandc-se aij = 0.

E praticamente impossível obter uma solução para esse sistema de equações pelo

método de Newton-Raphson, devido à extrema dificuldade na adoção do valor inicial
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do processo iterativo. Nesse sentido, surge a importância do uso do algoritmo EM,

que tem a vantagem de convergir para uma solução mesmo se esta ocorrer nos limites

do espaço paramétrico.

De qualquer forma, mesmo usando o algoritmo EM, a implementação computa-

cional é extremamente trabalhosa o que abriria espaço para o uso do algoritmo IPF

no passo M tendo em vista maior simplicidade na implementação computacional

com base nas freqüências marginais observadas.

Usando-se o aplicativo MatLab, foi escrito o programa a seguir para se obter as

estimativas de mija no ajuste do modelo não-ignorável para o exelrJplo das eleições

com os dois períodos.
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% Ajuste dos Modelos de Censura %%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
fomlat lona
m0=ones( 1 ,1 6); % Valores Iniciais
P= 1 6; % Numero de parâmetros a serem estimados
NA=1 9006; % tamanho da amostra completamente classificada
FO=12961 1436 3386 1890 2815 1406 3198 19141; % freq. obs. compl

M=t236 488 394 6501; % freq. marginais das freq. nao obs.
d-(K/NA)*FO; % constante de ajuste (metodo bayesiano)

%%%%%%%%%% Algoritmo EM %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% Passo E : Pseudo-írequencias %%%%%%%%%%%%%%%%%%
forl=1:8
N(2 *1- 1)::FO(1);

forJ=1:10000
end

for 1=1 :2:(K-9)
r-0

N(1 * 2):<M(r)/(M(r)+d(1)+d(1+ 1»)*(M(r)+ mO(1*2)/(mO(1 '2».
mO«1+1 )*2»H(l»;
N«1+1)*2)-(M(r)/(NI(r»d(1)H(1+ 1»)*(M(r)*m0«1+ 1)*2)/.
(mO(1*2»mO«1+ 1)*2»+d(l+ l»;

piq-l

%%%%%%%%% Passo M : Algoritmo IPF %%%o%%%%oZo%%%%%%%%%%%%%%%
for R=1:3
%%%%%%%%% X l X2Y %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

íor 1=1 :2:(K-l)
m(1 )::m0(1)*«N(l»N(l+l»/(mO(1)+m0(1+ 1»);
m(1+1)::m0(1+ 1)*«N(1)+N(l+ l»/(mO(1)+m0(1+ 1»);

%%%%%%%%% XI YR %%%%%%%%%%%%%%%%9G%%%%%%%%%%%%%%
end

ml=m:
6or 1=1 :8:(K-7)
m(1):m l(1)*«N(l»N(1-+4»/(ml(1)+m 1(1+4»);
m(1+1)=ml(1+1)*«N(1+1)+N(1+5»/(m l(1+ 1)+m 1(1+5»);
m(1+2)::m 1 (1+2)*«N(1+2)+N(l-t6»/(m 1 (1+2)+m 1 (1+6»);
m(1+3)=m 1 (1+3)*«N(1+3)+N(1+7»/(m 1 (1+3)+m 1 (1+7»);
m(1+4»m 1(1+4)*«N( l»N(1+4» '(m l(l»ml(1+4»);
m(1+5)-m 1(1+5)'«N(1+1)+N(1+5»/(ml(1+ 1)+m 1(1+5»);
m(1+6»m l(l-K)*«N(1+2»N(1+6»/(ml(1+2)+m 1(1-+6»);
m(1+7):m 1(1+7)*«N(1+3)+N(1+7»/(ml(1+3)+m 1(1+7»);

%%9;%%%%%% X l X2R %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
end

%6or 1=1 :4:(K-3)
%m(1):m2(1)*«N(l »-N(1+2»/(m2(1)+m2(1+2»);
%m(1+ 1):m2(1+ 1)*«N(l+ l »N(1+3»/(m2(1+1 »m2(1+3»);
%m(1+2)::m2(1+2)*«N(l»-N(1+2)y(m2(1)+m2(1+2»);
%m(1+3):m2(1+3)*«N (l+ l »-N(1+3»/(m2(1+ 1 »m2(1+3»);

%%%%%%%%% X2YR %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%m2=mni

%end

%for 1=1 :8:K-7

%m(1):m3(1)*«N(C)+N(C+8»/(m3(C»m3(C+8»);
%m(1+ 1):m3(1+ 1)*«N(C+ l)+N(C+9»/(m3(C+ l »m3(C+9»);
%m(1+2)=m3(1+2)*«N(C+2»N(C+ 1 0»/( m3(C+2»m3(C+ l O»);
%m(1+3»m3(1+3)'«N(C+3»N(C+l l»/(m3(C+3)+m3(C+l l»);
%m(1+4)=m3(1+4)*«N(C+4»N(C+ 1 2»/(m3(C+4)+m3(C+ 1 2»);
%m(1+5):m3(1+5) *«N(C+5)+N(C+ 1 3»/(m3(C+5»m3(C+ 1 3»);
%m(1+6):m3(1-t6) *«N(C+6»N(C+ 1 4»/( m3(C+6»m3(C+ 14») ;
%m(1+7):m3(1+7) '«N(C+7)+N(C+ 1 5»/(m3(C+7)+in3(C+ 15»);

%m3=m

! c:l

m0=m;
end
end
m0' % frequencias esperadas sob o modelo
N' % frequencias pseudo-observadas
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Abaixo temos os valor-es obtidos para as estimativas de rriijk

>> ELEICOES sat

ans =(fteqüências esperadas sob o modelo)

1.0e+003 +

2
0

0
3
0
l

0
2

0

0
3
0

0

93910749455878
09638313597070
38300593693050
21450343254002

40789250544122
11175615976399
94299406306950
30135727172529
79743821536807
15469011884258
36939988415330
29347178163605
21556178463193
17781112443439
95060011584670
.41802697508698

ans -(pseudo-frequências observadas)

1 .0d-003 +

2
0

0
3

0

0
2
0

0
3
0

0

96100000000000

07449063052948
43600000000000

16150936947052
38600000000000
13364866520521

89000000000000
35435133479479
81500000000000
13712833421066

40600000000000
25687166578934
19800000000000
19537290906632
91400000000000
45462709093368



Apêndice D

Tópicos Utilizados

Neste apêndice fazemos um resumo dos tópicos utilizados neste trabalho

D.l Algorítmos

D.l.l Algoritmo de Newton-Raphson

Vamos supor que estejamos interessados em maximizar a função de log-verossi-

milhança in L(O) = 1?(O) com respeito ao parâmetro 0 = (01, 02, ..., 0.)T. Para cada

passo do algoritmo de Newton-Raphson (representado por g), o valor atual estimado

0(s) é atualizado como

.''' :' - «''' -- l p.o

Nessa expressão, a (Om) co.responde à matriz das segundas derivadas, também

chamada de matriz hessiana, com dimensão p x p. Esse procedimento é repetido até

a convergência, ou seja, até que O(g+l) seja suficientemente próximo de O(s)

O algoritmo de Newton-Raphson é obtido a partir de uma expansão de Taylor de

primeira ordem da função escore em torno do valor 0(g). Essa expansão caracteriza

59



60

uma aploximaçao linear para a função encore e é da tolma

!g} - e€111P -- @aO 80(P) ' \' ' /aO(S)al0(S)IT

e assim, tomando-se a função escore linearizada igual a zero, obtém-se a equação

A aproximação linear para a função encore implica que a função de log-verossi-

milhança deve ser aproximadamente quadrático. Quando a função de log-verossimi-

Ihança é exatamente quadrático então a função escore deverá ser exatamente linear

e o algoritmo de Newton-Raphson convergirá no primeiro passo. Normalmente, a

função de log-verossimilhança tende a tornar-se aproximadamente quadrática nas

vizinhanças do ponto considerado quando o tamanho da amostra cresce. Quando o

tamanho da amostra é demasiadamente pequeno a convergência pode ser prejudica-

(3.3)

da

Uma vantagem do metido de Newton-Raphson está no fato de produzir automa-

ticamente, ao longo das iterações, a estimativa da matriz de covariância assintótica

a ])artir da inversa da matriz hessiana, substituindo os parâmetros pelas suas esti-

mativas naquele passo.

D.1.2 Algoritmo EM

A maximização da função de verossimilhança pode ser concretizada por métodos

numéricos tais como Newton-Raphson ou "scoring" de Fisher, mas requerem geral-

mente um trabalho analítico pesado (MacLachlan e Krishnan, 1997). Além disso,

a implementação destes métodos pode apresentar dificuldades numéricas (requisitos

de memória computacional, falta de convergência, instabilidade, etc. . .), particular-

mente quando o número de parâmetros é grande. Uma alternativa para o método

numérico direto de maximização da função de verossimilhança é conhecido como

algoritmo de Esperança-Maximização ou EM (Dempster, Laird e Rubin, 1977). O

algoritmo EM é um método geral de estimação de máxima verossimilhança para

problemas com dados incompletos (MacLachlan e Kiishnan, 1997).
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Vamos assumir um vetor aleatório X dividido em dois componentes, X.ó. e XIP..,

correspondendo aos dados observados x.Õ.(completamente e incompletamente) e per-

didos x..,, respectivamente. Os dados observados podem ser representados colho

uma função dos dados completos, ou seja, x.ó; = h(x). A verossimilhança condici(»

nada aos dados observados x.ó. é dada por

Z,(0 l x..,) - / L(0 l x)dx,
R(x.b.)

em que N(x.b.) corresponde ao espaço amosttal, determinado por x.ó; = h(x) e

0 = (01, . . . , 07,)T é um vedor de parâmetros desconhecidos com espaço paramétrico
1-)

Tomemos p(xP- l x.ó;, 0(P)) como a distribuição condicional (aos dados observa-

dos e ao valor do parâmetro atual) preditora dos dados perdidos, xp-

Primeiramente, assume-se uma estimativa inicial (0(o)) para o parâmetro de in-

teresse. Assim, na pl'imeira iteraeão, o passo E requer

Q(O, O(')) = -Ejlnp(O l x) l x.ó,, O(')l.

O passo M requer a maximização de Q(O, O(o)) com relação a. f? dentro do espaço

paramétrico G), isto é, escolhe-se 0(i) de tal forma que

Q(om, om) 2 Q(o,ow)

para todo O C O. Na iteração (g + 1), os passos EM ficam definidos como

Passo E

Clalcula-se

C?(0, 0M ) Inb(O l x.ó,, x,-)ip(x,« l O(P), x.b,)dx.«

Ejlnp(O l x) l x.ó., OUI
Xpe

em que Inb(O l x.b,,xz,.,)j = Inb(O l x)l é o logaritmo da função de densidade dos

dados completos e p(xP« l O(P), x.b.) é a função de densidade dos dados perdidos



62

condicionados aos dados observados e ao valor atual do parâmetro de interesse para

os dados completos.

Passo M

Encontra-se o valor de 0 que maximiza Q(O, 0(P)) de tal forma que

Q(ob+o, o©) 2 c2(0, ou)

para todo O € O

hera-se at(S a convergência, ou sda, até que Q(0(s+:) O(g)) Q(0(g), O(P))l ou

l O(g+l) O(P) ll seja suficientemente pequeno.

D.1.3 Algoritmo EM Generalizado

F\eqüentemente, na prática, existe uma solução fechada para a equação obtida no

passo M. Nas situações onde isso não ocorre, pode não ser possível obter diretamente

o valor de O que acarrete o máximo global da função Q(O,O(s)). Nesses casos,

Dempster, Laird e Rubin (1977) definiram o algoritmo EM Generalizado (GEM no

inglês) onde o passo M requer que 0(g+l) seja escolhido de maneira. que

Q(oo''D, ow) 2 c?(o@, ou).

Assim, escolhe-se O(g+l) para criei um incremento em Q(O, O(s)) sob o valor as-

sumido por esta em 0 = 0(s)

Outras formulações para o Algoritmo EM podem ser vistas em McLachlan e

Krishnan (1997)

D.1.4 Algoritmo IPF

O método do ajust.cimento proporcional iterativo (do termo em inglês, /leratát;e Pro-

podáonaZ F'ãÍlã7zg), originalmente apresentado por Deming e Stephan (1940), é um

procedimento que permite obter a estimativa de máxima verossimilhança de 0 com

base nas freqíiências marginais observadas, as quais constituem estatísticas suficien-
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tes mínimas dentro do modelo log-linear reduzido enfocado. Para o modelo saturado,

as estatísticas suficientes mínimas são as freqüências observadas em cada cela.

Sob determinadas condições, comparado com o método de Newton-Raphson, o

algoritmo IPF tende a convergir mais lentamente; entretanto é computacionalmen-

te mais simples. Ao longo do processo iterativo, o método de Newton-Raphson

provê automaticamente a estimativa da matriz de covariância assintótica referente

às estimativas dos parâmetros e o algoritmo IPF não fornece esta matriz

O algoritmo IPF consiste das seguintes etapas

l

2

uso de um valor inicial m(o) que satisfaça o modelo log-linear a ajustar;

ajuste sucessivo dos elementos de m(o) a cada um dos subconjuntos distintos de

componentes da estatística suficiente mínima (freqüências marginais observa-

das), através de sua multiplicação por fatores de escala apropriados, de modo

que satisfaça a correspondente equação de verossimilhançal

o processo continua até que a variação entre m estimativas seja. desprezível den-

tro de um critério de convergência estabelecido a priori, o que acontece quando

todas as equações de verossimilhança são satisfeitas dentro da aproximação

tolerada.

3

Numa tabela / x J x K, para o modelo log-linear de ausência de interação dc

segunda ordem, o algoritmo IPF (adaptado às freqüências pseudo-observadas) é com-

posto por três passos para cada iteração, pois nessa tabela temos t.rês componentes

da estatística suficiente mínima:

(3g+l)
r i o; ; z. «eí'b

mH' :':ã:h (xm

«.l:í' '':ã% (y-'o

Assim, g corresponde ao número seqüencial da iteração e varia a cada três passos

assumindo os valores g = 0, 1, 2

(xl'')

ml:Í'-''

mgÍ"'
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D.2 Ajuste de Modelos

Uma vez obtidos os estimadores dos parâmetros do modelo enfocado, é necessário

verificar a qualidade do ajuste desse modelo restrito em contraposição com o modelo

saturado representado pelas freqüências observadas. Basicamente, a verificação da

qualidade do ajuste se dá pela confrontação entre os valores espetados sob o modelo

restrito com os valores das freqüências observadas. As estatísticas mais usadas

dentro desse contexto são:

A Estatística da Razão de Verossimilhanças de Wilks

Seguindo o contexto e a notação adorados em (3.1), essa estatística pode ser

expressa por

em que mija é a frequência esperada para a cela i.jk sob o modelo deduzido

Tomando-se as hipóteses:

.ll/o: modelo reduzido é adequado

/7,4: modelo reduzido não é adequado

temos então que, sob a hipótese nula, Qv converge assintoticamente para uma distri-

buição qui-quadrado quando o tamanho da amostra tende para o infinito. O número

de graus de liberdade é dado pelo número de parâmetros sob /7,4 menos o número

de parâmetros sob a hipótese nula

A Estatística de Pearson

Qv = --2 >ll: >: >1.: Haja;...t in
n'í.jk

} (D.2)

A medida n)ais difundida da distância entre nl (vetor coluna das freqüêrlcias

esperadas sob o modelo reduzido) e n é dada por:

(D.3)
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A estatística de Pearson (QP) também converge, sob a hipótese nula, assintoti-

camente para uma distribuição qui-quadrado quando o tamanho da amostra tende

para o infinito. O número de graus de liberdade é obtido de forma idêntica ao teste

da razão de verossimilhanças.

D.3 Dados Esparsos

Uma tabela dc contingência é esparsa quando possui várias celas com pequenas

frequências. Se c é o número de celas e N é o tamanho total da amostra, então

]V/c é o indicador do quanto a tabela é esparsa, ou seja, quanto menor o indicador,

mais esparsa é a tabela. Assim, podemos dizer que uma tabela é esparsa quando o

tamanho da amostra é pequeno ou quando, sendo a amostra grande, existem muitas

variáveis ou categorias, diluindo muito a amostra e gerando celas comi pequenas

freqüências. Mesmo para um número reduzido de variáveis e categorias, podem

ocorrer eventos raros, como a Aplicação 1, em que as frequências em determinadas

celas são baixas, caracterizando uma tabela esparsa.

O uso da distribuição X2 para o teste de ajuste é baseado em um resultado

assintótico ílo qual cada freqüência esperada do modelo a ajustar seja suficientemente

grande. Nesse sentido, a cela com menor valor esperado deve possuir esse mesmo

valor convergindo para o infinito quando o tamanho da amostra convergir para o

infinito.

Nessas condições, a grande questão é como decidir se o valor da cela é suficiente-

mente grande e, conseqüentemente, se a condição de convergência assintótica para

uma distribuição X2 está sendo respeitada.

Com relação ao teste X2 de Pearson, Clramér (1946) supõe que todos os valores

das celas na tabela de contingência, sob o modelo reduzido, devem ser no mínimo

10. Fisher e Yates (1938) estabelecem que deveria ser pelo menos 5. Je#reys (1961)

sugere que l seria suficiente. Yarnold (1970) propôs que o valor mínimo esperado

para uma cela deveria ser b/c, onde c é o número total de celas e b o número de
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celas onde o valor esperado é inferior a 5. Cochran (1942, 1954) reconlellda uma

regra mais geral asstmlindo que um valor esperado mínimo de l é permissível desde

que não mais de 20% dos valores espetados nas celas sejam menores que 5. Caso

contrário, é questionável que a distribuição X2 sirva como referência.

Na prática, os estatísticos costumam usar o rótulo "esparsa" para caracterizei

as tabelas de contingência que possuam celas com frequências esperadas inferiores a

cinco. De qualquer forma, essa condição está longe de ser conservadora e não oferece

segurança absoluta na comparação de modelos. Como o modelo assumido introduz

restrições nas proporções em cada cela, o número de parâmetros livres a serem es-

timados é freqüentemente menor que o número de celas. E interessante observar

que, num modelo como o log-linear, nem sempre é necessário estimar as proporções

nas celas com base na íleqüência observada em cada uma delas. Assim, o enten-

dimento de que determinada tabela é esparsa deve variar conforme o contexto do

modelo proposto. Se levarmos em conta a redução de parâmetros, uma tabela pode

ser considerada esparsa para determinado modelo mais complexo (maior número

dc parâmct.ros a serem estimados) c não ser pala un] modelo mais simples (menor

número de parâmetros).

Clelas vazias e tabelas esparsas podem causar inconvenientes na obterlção das

cstiinativas dos parâmetros dc um modelo log-linear. Podem não permitir a obtenção

das estimativas. Podem causar sério viés nas medidas usualmente utilizadas em

dados categorizados, por exemplo, a razão de chances. Também podem afetar o

erro-padrão desses estimadores, além dos problenaas envolvendo a performance de

algoritmos computacionalmente implementados e da aproximação assintótica pela

distribuição Xl2

Segundo Larntz (1978), Koehler e Larntz (1980) e Koehler (1986) o teste de

Pearson baseado em QP é dais representativo do que o teste da razão de verossi-

milhanças de Wilks baseado em QV (levando-se em conta uma aproximação pela

distribuição X2) quando se tem uma tabela esparsa, ou seja, o teste baseado em

QP apresenta melhor aproximação pela distribuição X2 quando .ÍV/c < 5. Quando
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a maior parte das freqüências esperadas são menores do que 0, 5, a aproximação

da distribuição de C?v pela distribuição de X2 é conservadora, ou seja, o p-valor é

maior do que realmente deveria ser. Quando a maioria das freqüências esperadas se

encontra entre 0, 5 e 4, 0, o teste baseado em Qv apresenta um valor subestimado

para o p-valor (é menor do que realmente deveria ser).

Numa situação em que a tabela é considerada esparsa, sendo pouco prudente

usar uma aproximam;ão pela X2 para os testes de ajuste, é necessário encontrar algum

procedimento para contornar o problema

Atacando o Problema das Celas com F'reqüência Muito Baixa ou Zei'o

a. Celas Agregadas

Agregar celas vizinhas, omitindo variáveis ou categorias dessas variáveis, ajuda a

satisfazer a condição de tamanho suficiente do subconjunto amostral correspondente

à cela. Entretanto, uma abordagem desse tipo pode apresentar perda de determina

das informações, ignorando a provável contribuição de cada variável. Pode ocorrer

ainda uma situação na qual determinada variável apresente apenas dois níveis, ou

cat.egorias, e a omissão de um deles acarrete perda de identidade da variável.

O teste da razão de verossimilhanças envolvendo agrupamento de celas vizinhas

é baseado, de uma fonlla geral, na seguinte expressão:

2(z, u):ll«(â, Ü)* 1«(z, u)* } 2(z, u)"ll«(Ê, Ü) 1«(z, u) }

em que (z, u)* e (â, ü)* correspondem aos subvetores coluna das freqüências agru

podas para os valores observados e esperados respectivamente.

b. Alternativas Assintóticas

Com o objetivo de se utilizarem todas as observações disponíveis, foram propostas

aproximações para a distribuição de QV. Koehler e Larntz (1980) mostraram que o

teste baseado em Qv possui uma distribuição muito próxima da normal para tabelas
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esparsas. Entretanto, o uso de tais procedimentos exige certas limitações assintóticas

tais como:

i) a probabilidade associada a cada cela se tornar menor quando o tamanho da

amostra aumenta;

ii) nenhuma das probabilidades convergir para zero mais rapidamente do que a

taxa de aumento do tamanho da amostra.

Tais condições raramente são satisfeitas

c. Adição de Constantes nas n'eqüências Observadas das Celas

Um outro procedimento freqüentemente sugerido é a adição de consta.ntes nas

celas com freqüência zero e/ou muito pequenas. Vamos explicar esse procedimento

a partir de um enfoque bayesiano. Com base na expressão 3.2 (Capítulo 3) temos

p(', u l o, À) « ll(pükoüky''* ll(,xfoü+)"ó' ll(À#'o:+t)"'r IT(.x; o:++)"/

Supondo que a probabilidade a priori de (À, O) siga uma distribuição de Dirichlet

da forma

y Z

P(À, 0 l a) x ll(PÜ*0Ú.)' : ll(Àfaü+)''' ll(.X#'0.+*)' ' ll(X/ÓP:+-.-)' ',

em que a > 0, a distribuição a posteriori de (À, O), dada pela distribuição conjunta

da multinomial e da priori, também segue uma distribuição de Dirichlet da forma

P(À, 0 l ', u, a) « ll(Pü.Oü*r*'+"': ll(Àfao*.)"é'''" ' ll(À#'0,+k)"#'+"''
qk'Üãlc

ll(.xÍa:-)"/+' '

As constantes adicionadas cv correspondem a constantes de ajuste para as freqüências

zero e a sua escolha se dá de forma empírica. Aliás, esse é o ponto fraco desse prole"

dimento pois, uma escolha inapropriada de a pode acarretar sério viés na estimação

dos parâmetros

Z
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A título de ilustração apresentamos na Tabela D.l algumas escolhas de a feitas

por alguns autores.

Tabela D.l: Valores de a

c: númei-o de celas

Essas constantes a podem ser iguais para qualquer cela (o caso específico aqui)

ou vinculadas a determinados parâmetros gerados pelos dados.

d. Teste de Ajuste Via Simulação

Este procedimento usa o conceito bayesiano anteriormente citado gerando uma

amostra aleatória dos parâmetros da distribuição de Dirichlet a posteriori.

Denotemos o modelo saturado por À4t que se ajusta perfeitamente ao dados.

Estamos interessados em ajustar um modelo reduzido .A42. Os valores estimados

para as freqüências esperadas sob o modelo M2 são obtidos a partir da adição de a às

frequências observadas, sendo a um valor constante para todas as celas. Assim, são

adorados novos valores para os vetores z e u os quais agora não possuem frequências

zero. A partir da iteração entre as expressões (3.3) e (3.4) do Capítulo 3 (passos EM),

obtêm-se as estimativas das freqüêrlcias espetadas sob o modelo .A42. A simulação

segue os seguintes passos:

Passo l

Gera-se uma amostra a partir de uma distribuição de Dirichlet a posteriori da
forma

p(.x, o l z, u, a) « lll(pütoüky"+'': ll(À#oü--)"ó'+' ' ll(.x#'o.+t)"i'''''
ülçdlç

Escolha empírica do valor de a

Autor Lidstone(1920) Perks(1947) Jcffreys(1961)

a l 1/2 l/c
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«/+a ]ll(ÀÍ o:++ )

Para tal propósito, é gerada uma sucessão de números aleatórios, (zi, . . . , z'),

seguindo distribuições gama de parâmetros { lziyk +al , ]} , {luÓP +al , .Z } , { ruir +al , ] }

e {l«/ + al, z}.

Tomando-se

podemos obter o vedor v = (ul, . . . ,uc) que segue a distribuição de Dirichlet pi'e-

tendida (Sobres e Paulino, 2001). Na verdade, (N + ca)v corresponde ao vetou de

pseudo-freqüências observadas, que serão testadas frente ao modelo JM2 vinculado a

essas pseudo-freqiiências.

Passo 2

Obtêm-se os estimadores de v, sob a restrição imposta pelo modelo .A42, via

algoiitnto EM(expressões(3.3) e(3.4)).

Passo 3

Dados os valores das frequências pseudo-observadas (-M+ ca)v e seus estinaadores

sob o mode]o .A4e, (]V + ca)e, calcula-se o valor da estatística de Pearson ou da RV

para avaliar o ajuste do modelo. A seguir, compara-se esse valor do teste com o teste

entre Mi, composto pelas frequências verdadeiramente observadas e os respectivos

valores esperados sob A42.

Passo 4

Repete-se os passos l a 3, S vezes
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Passo 5

Calcula-se o p-valor pela razão entre o número de vezes em que os valores da

estatística de teste do passo 3 foram maiores que o valor da estatística de teste para

ajuste do modelo .A4e frente ao .A4i com base nos dados reais e o número total de

simulações S.

Assim, por exemplo, se K valoics do passo 3 foram maiores então o p-valor

(simulado)= K/S.
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