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Resumo

E conhecido, na literatura, que a modelagem sob a suposição de erros normal-
mente distribuídos pode ser altamente influenciada por observações extremas. O

objetivo deste trabalho é apresentar alguns resultados na área de modelagem es-

tatística de regressão col-n erros distribuídos na família simétrica, que contempla

distribuições col-n caudas mais pesadas do que a normal. Numa primeira etapa, são

apresentados alguns resultados na classe simétrica de distribuições. Em seguida,
métodos de validação de modelos estatísticos baseados na teoria de influência local

desenvolvida por book (1986) são apresentados. Quando a suposição de homosce

dasticidade do modelo não é verificada, modelos heteroscedásticos são propostos

em que a variância do modelo está relacionada, através de uma função de ligação,

com um conjunto de variáveis explicativas. Métodos de validação são, também,
desenvolvidos nesse caso e conjuntos de dados reais são utilizados para ilustrar a
teoria proposta. Numa segunda etapa, discutimos a parte inferencial em mode-

los simétricos de regressão lineares com restrições nos parâmetros. Desenvolvemos

processos iterativos para a estimação dos parâmetros e, também, alguns testes es-

tatísticos, tais como razão de verossimilhanças, Wald e escore, para dois casos gerais

de hipóteses restritas na forma de desigualdades lineares. Conjuntos de dados reais

são utilizados para ilustrar a teoria desenvolvida. Rotinas computacionais originais
eln S-Plus e R para a obtenção das estimavam restritas e irrestritas em modelos

simétricos lineares e não-lineares são desenvolvidas e apresentadas na web.-pago

www . de . ufpe . br/'wcysnei.ros/elliptical/ell i.pti.cal . html. lü)cimos também

modelos de regressão com erros t--Student para a análise de dados longitudinais
com restrições nos parâmetros na forma de desigualdade lineares.



Abstract

It is well known that statistical modelling under the assumption of errors normally

distributed may be highly infiuenced by extreme observations. The objective of tais

work is to present some resulta in the área of regression modems with errors distribu-

ted in the symmetrical class that contemplates distributions with heavier/lighter

tails than the normal. In the first stage, some results in the symmetrical class of dis-

tributions are presented. Then, some diagnostic methods based on local infiuence

are developed for linear and nonlinear symmetrical modems as well as standardized

residuais are proposed. When the assumption of homoscedasticity is not verified,

heteroscedastic modems aie proposed. Here, the variance is related through a link
function with a set of explanatory variables. Diagnostic procedures are also deve-

loped in this case. Real data sets are given to illustrate the proposed methods. In

the second stage, symmetrical linear regression modems with paiameter contraints

in linear inequality are discussed. lterative process for the parameter estilnation as

well as some statistical teses, such as likelihood ratio, Wald and score, for two gene-
ral cases of restricted hypotheses are given. Examples with real data are algo used

to illustrate the restricted methods. A group of original computational routines in

S-Plus and R for obtaining restricted and unrestricted estimates in sy)-nmetrica] li-

near and nonlinear regression models are developed and presented in the web-pane

www . de . ufpe . br/'wcysneiros/ellipti.cal/ellipti.cal . html. Finally, we focus

on t--Student linear regression modems to analyse longitudinal data sets under the

assumption of parameter constraints in linear inequalities.
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CAPITULOI

Introdução

1.1 Formulação do problema e definição dos objetivos

A suposição de normalidade sempre foi muito atrativa para os erros de mo-

delos de regressão com resposta contínua e, mesmo quando não era alcançada,

procurava-se alguma transformação na resposta no sentido de obter-se pelo me-
nos a simetria. Contudo, com o passar do tempo, verificou-se que as estimativas

obtidas para os coeficientes dos modelos normais mostraram-se sensíveis a ob.-.

servações extremas, comumente chamadas de observações aberrantes, incentivando

o desenvolvimento de metodologias robustas contra tais observações. Dentre essas
metodologias, destacam-se os métodos robustos e modelos robustos. Esses últimos
serão discutidos neste trabalho.

Na linha de modelos robustos, alternativas à suposição de erros normais têm

sido propostas na literatura. Uma dessas alternativas é assumir para os erros dis-

tribuições com caudas mais pesadas do que a normal, a fim de reduzir a influência

de pontos aberrantes. Nessa linha, podemos citar Longe, Little e Taylor (1989)
que propõem o modelo t--Student com u graus de liberdade. Na última década,
diversos resultados de natureza teórica e aplicada. surgira.m como alternativas à mo-

delagem com erros normais como, por exemplo, o uso de distribuições simétricas

(ou elípticas). Grande parte desses resultados podem ser encontrados em Fang,
Kotz e Ng (1990) e Fang e Anderson (1990).

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento da análise inferencial e de

validação na classe de modelos lineares e não-lineares com erros simétricos in-

dependentes, embora alguns resultados para erros correlacionados serão também

apresentados. Podemos então relacionar os seguintes objetivos específicos

(ã) desenvolvimento de processos iterativos na estimação dos parâmetros bem como
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de testes de hipóteses em modelos simétricos de regressão lineares e não-lineares

e modelos simétricos de regressão lineares heteroscedásticosl

(ài) propor resíduos e desenvolver métodos de validação (ou métodos de diagnóstico)

em modelos simétricos de regressão lineares e não-linearesl

(ããã) desenvolvimento de processos iterativos na estimação dos parâmetros bem como

de testes de hipóteses em modelos simétricos de regressão lineares com restrição

nos paiâmetrosl

(ãu) desenvolvimento de processos iterativos na estimação dos parâmetros bem como

de testes de hipóteses em modelos de regressão t--Student multivariados para
análise de dadoslongitudinais.

1.2 Apresentação dos capítulos

No capítulo 2 trataremos do problema de estimação dos parâmetros no mo-.

deão simétrico de regressão não-linear e testes da razão de verossimilhanças, Wald

e escore bem como a caracterização da distribuição nula assintótica e, também,
proporemos a definição de um resíduo padronizado. Um dos exemplos motivado-

res trata-se de uma aplicação analisada em Ratkowsky (1983, Tabela 6.1) sob a
suposição de normalidade, cujo interesse principal é relacionar o peso das lentes

dos olhos de coelhos europeus r'OzyctoZagus cun cuZus), g (em mg) e a idade do
animal, z (em dias), numa amostra de 71 observações. Os dados são encontrados

no Apêndice C. Esse animal é largamente distribuído na população selvagem na

Austrália. Um aspecto interessante para esses dados que suporta o uso de erros

com distribuições de caudas mais pesadas que a normal, é a suspeita de pontos

aberrantes na análise por mínimos quadrados. Então, para reanalizar esses dados,
propomos o seguinte modelo:

Z/{ - exp l.a- ;;-:;--,l e", í = 1,...,71,

em que ci's são erros mutuamente independentes na classe simétrica de distri.
v"'yvvv-
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No capítulo 3 abordaremos os modelos simétricos de regressão em que a he-

teroscedasticidade é modelada através de um conjunto de variáveis explicativas.

Proporemos uma análise de diagnóstico na linha de influência local e um resíduo

padronizado. A presença de heteroscedasticidade, frequentemente, aparece em pro-

blemas de análise de dados, por exemplo, em dados econométricos. Como ilustração

usaremos o conjunto de dados de Montgomery, Peck e Vining (2001, Tabela 3.2),
cujo interesse é predizer quanto tempo é requerido pelo motorista da rota para o

serviço de manutenção e reposição de latas e garrafas de bebidas em máquinas de

vendas automáticas. A atividade de serviço incluo estocagem em máquinas com pro-
dutos e sua mat-tutenção. Ajustou-se um modelo linear supondo variância constante

cuja variável resposta é o tempo gasto no serviço, g/ (em minutos), e as covariadas

são o número de bebidas estocadas (zi) e a distância pecorrida pelo motorista (z2

em pés) nurrla amostra de 25 observações. Nota-se que as observações 9 e 22 têm

grande influência nas estimativas dos parâmetros. Ferrari, Cysneiros e Cribari--
Neto (2004) detectaram a presença de heteroscedasticidade supondo o modelo de

regressão linear para o conjunto de dados excluindo esses pontos. A proposta deste

capítulo é de ajustar o modelo heteroscedástico para o conjunto completo de dados

com a suposição de erros simétricos. Os dados são encontrados no Apêndice D.

No capítulo 4 desenvolveremos métodos de validação de modelos de regressão

simétricos. Seguindo a linha de Cook (1986), proporemos metodologias de influência

local, bem como medidas de alavancagem seguindo a linha de Wei, Hu e Fung
(1998)

No capítulo 5 trataremos do problema de estimação dos parâmetros restritos

em modelos simétricos sob o enfoque da função penalizada quadrática. Desenvol-

veremos, também, testes da razão de verossimilhanças, Wald e escore para duas

situações de interesse, bem como, a caracterização da distribuição nula assintótica.

E comum em ensaios clínicos e dados econométricos que os parâmetros estejam

sujeitos a algum tipo de restrição. Como exemplo, tem-se um estudo em que sete

variáveis são observadas em 40 áreas metropolitanas. (veja Apêndice E). O prin-

cipal interesse é explicar o número (em milhares) de assinantes com TV a cabo
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(g/) segundo o número (ein milhares) de domicílios na área (zi), a renda per ca-

pita por domicílio com TV a cabo (z2), a taxa de instalação (z3), o custo médio

mensal de manutenção (z4), o número de canais a cabo disponíveis na área (]çs)
e o número de canais abertos con-l sinal de boa qualidade na área (]ç6). Como g/
corresponde a dados de contagem usaremos a transformação raiz quadrada a íim
de tentar estabilizam a variância de Z/. Então, propomos o modelo

v@ - ao + > .1 &«j: + ':,
em que cí 's são erros mutuamente independentes na classe de distribuições simétricas

Além disso, é razoável assumir algumas restrições. Por exemplo, é razoável espe-
rar que o número de assinantes decresça à medida que o custo médio mensal de

manutenção cresça, embora o contrário possa ocorrer teoricamente. Isso induz à

restrição D4 < 0. Seguindo a mesma idéia para as demais variáveis temos as res-

trições Pt ;) 0, P2 a: 0, /33 :k 0, a5 >: 0 e /3õ :q 0

No capítulo 6 trataremos, também, de modelos de regressão com restrição nos

parâmetros com erros t--Student multivariados para a análise de dados longitu-
dinais. Um exemplo interessante é o estudo comparativo de indivíduos diabéticos

apresentado em Shin, Park e Park (1996). Foram considerados 3 grupos : grupo

controle (ni = 8), grupo diabético sem complicações (n2 = 6) e grupo diabético

com hipertensão (n3 = 7). Para cada paciente a resposta foi um teste físico medido

em oito intervalos de tempo. Seja g/{zj a tarefa física observada para o ã--ésimo
paciente do /--ésimo grupo no tempo .7. O modelo proposto é o seguinte

6

lJ
, 40,

yiz = /zz + ciz,

em que pz = p/l., yiz = (g/i/i, . . . , g/{z.)r e ciz segue uma distribuição t--Student

multivariada de dimensão m = 8 com um vedor de médias zeros e uma matriz

escala ©'iz = o-2R(p), com z/ graus de liberdade. Como sugerido por Shin, Park e

Pack (1996) uma estrutura de correlação AR(1) é assumida para R(p). Além disso,

é razoável assumir as restrições pi ): /z2 > p3 para os valores esperados do teste

físico. Os dados são encontrados no Apêndice F
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O capítulo 7 finaliza esta tese com algumas conclusões e diretrizes pala trabalhos
futuros.

1.3 Alguns resultados na classe de distribuições simétricas

Nesta seção pretendemos caracterizar e apresentar alguns resultados teóricos
necessários para o desenvolvimento do texto.

Definição 1.1 Seca a uaháue/ a/eaÉóha 3/ com stzporte em Z?, com parâmetro de

locação H C ]R, e de escala Ó > Q co'rn fqn.ção de densidade de probabi\idade dada,
por

/b;«,.0-Ü.{Q'M }, ..., 0.0
para alguma, junção gt ) deltomina,da junção geradora de densidades, com g(:u] > Q,

para 'u > 0 e J;" u v2g(UàdIJ, -- \. Essa condição é necessário para, q'üe fÇN, », ÓÕ

seja umü função de densidade de T)robabitidade. Denotamos por U N S(.»,ÓÜ e
denominamos de uaháueZ a/eaZóha sáméthca.

Como distribuições pertencentes a essa c]asse podemos citar a normal, t-Student,

[-Student generalizada, ]ogística tipos ] e ll, logística generalizada, Kotz, Kotz

generalizada, exponencial potência, entre outras.

Algumas propriedades da distribuição normal podem ser estendidas pala a classe

simétrica de distribuições. Podemos ver que, se g/ «' $(p, é) então a função carac-

terística de g/, g(t) = E(e:'z/) é dada por e:'pp(t:é), t C -m para alguma função p,

com p(u) C -m para u > 0. Quando existem, E(3/i) = pi e Var(Z/i) = e@, em club

( > 0 é uma constante dada por € = (0), com p'(0) = dp(u)/dul.-o e que

não depende dos parâmetros p e @ (Pane, Kotz e Ng, 1990, p.43). Kelker (1970)
observa que se u'{(k+i)g(u) for integrável então o k-ésimo momento de y existe.

Temos também clue, se Z/ «' S(p,@) então a + óy «' S(a + bp, Z,:@), em clue

a, b C #? com b # 0, isto é, a distribuição de qualquer combinação linear de uma

variável aleatória com distribuição simétrica é também simétrica. Como exemplo,

se g/ '- S(p, #') então z = (Z/ -- p)/V'@ --, S(0, 1), com função de densidade ./(z) =

/(z; 0, 1) = g(z'), ã C -m e chamaremos z de simétrica padrão

y Ç: IR,
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Berkane e Bentler (1986) considerando uma distribuição simétrica padrão e que

seus momentos existem, mostram que a função característica de z pode ser expan-
dida como

oo .tk

ç,M - >1: í'píã'k-o

em que pÍ: = E(Z/k) = ã'kçlk)(0), com dk)(0) denotando a k--ésima derivada de ç,(t)

avaliada em t = 0. Portanto, /zx; :; 0 para k ímpar e para k :: 2m, m :: 1, 2
temos que

p;. - -gl=lÜ9"1k(m) + i} . kÜ'0 - ÍJfl:l;P - i,

em que p(')(0) é a r-ésima derivada da função p, avaliada em zero. Os coeficientes

k(m), m = 1, 2, . . . são conhecidos como parâmetros de momentos e generalizam

o coeficiente de curtose '2 = 3lk(2) + 1} de uma distribuição S(p, @) (Muirhead,

1982). Cambanis, Huang e Simons (1981) observam que a família de distribuições
simétricas coincide com a classe de distribuições elípticas univariadas. Nesta última

década surgiram contribuições importantes a partir dos traballlos de Kelker (1970)
para as distribuições elípticas univariadas e multivaiiadas. Podemos citar algums

trabalhos que discutem propriedades dessas distribuições, tais como Berkane e Ben-

tler (1986), Muirhead (1980 e 1982), Rao (1990), Cambanis, Huang e Simons (1981)
e Anderson e Fang (1987). Na literatura podemos encontrar excelentes livros, tais

como Fang, Kotz e Ng (1990), Fang e Anderson (1990) e Fang e Zhang (1990).
A seguir apresentaremos algumas distribuições simétricas com suporte na rega

real para u = (3/ -- py/@, em que g/ - S(p, @)

1.3.1 Dàsthbhição NoT«mat

A normal é a distribuição pertencente à classe simétrica mais utilizada devido a

todo desenvolvimento teórico e aplicado estabelecido no decorrer dos anos. Alguns

resultados devidos a Muirhead (1982), Devlin, Gnanadesikan e Kettenring (1976)
caracterizam a distribuição normal, cha.made de normal composta, dentro da classe
de distribuições simétricas
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Se g/ -- S(/z, @) e a função geradora de densidade g(.) é da forma

g(u) expÍ-«'/2},
zf/l

7

u>0

então Z/ tem uma distribuição normal denotado por Z/ ''' X(p,é), e sua função
característica é doada por

çP(t) = e::"exp{ t'@/2}, tÇ:R,

Se Z/ «' .V(p, @) então E(g) = p, Var(g/) = @ e os momentos centrais de ordem r

sao

P, E{(Z/ - P)'} - { lii'/:,!/{2'/'(,/2)!},
r ímpar
r par,

portanto o coeficiente de curtose é 72

1.3.2 Distribuição de Cauchy

Dizemos que a variável aleatória y -- S(p, @) temi distribuição de Cauchy se sua

função geradora de densidade g( ) é da forma

g(«) - ;(1 + «)':,

Denotamos por y - C'(p, é) e sua função característica é dada por

u > 0.

ç,(t) explãtp ltlv@}, tcR

Etn particular, os momentos e os cumulantes para essa distribuição não existem.

Sua mediana e moda são iguais a p, os quartas superior e inferior iguais a p ü

vé. Os pontos de inflexão da função de densidade são p É x/3Õ, e os valores

da função de distribuição acumulada nos pontos de inflexão são 0,273 e 0,723

que são próximos aos correspondentes da distribuição normal (0,159 e 0,841). A

diferença mais importante é que a distribuição de Clauchy tem caudas mais pesadas

do que a normal. Um resultado interessante é.que para aj # 0, )I'j::l a.jyj e yj -'
C'(pj, @j) independentes temos uma distribuição de Cauchy com parâmetros de

locação p = >:í:i ajpj e escala, @ = )1'Z:i aj@j. Eln particular, se yj são i.i.d. então
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g - n'i )I'i::: g/j «., C'(p, é). A distribuição de Cauchy padronizada reduz-se (/z = 0
e @ = 1) à distribuição central t--Student com um grau de liberdade. Temos ainda

a relação Z/ = p + @JVi/N2 em que J% «. .N(0, 1) para á = 1, 2 independentes. Com

essa relação é possível definir um gerador de números aleatórios para a distribuição
de Cauchy.

1.3.3 Disthbui,ção t- Student

A variável aleatória y tem distribuição t--Student com z/ graus de liberdade se

y '- S(p, é) e a sua função geradora de densidades for da forma

g(«) - ii(i7i:;7g(" + ")''#,

em que B( , ') é a função Beta e denotamos Z/ -' t(p, é, p). Logo, a função de densi-

dade de Z/ é obtida de (1.1) aplicando a função g( ) acima. Podemos encontrar a sua

função característica definida em Fang, Kotz e Ng (1990, p.87). Relacionando algu-

mas propriedades temos que se y é definido por 3/ = ui/2z, en] que u -, G/(p/2, P/2)

(gama inversa), z' > 0 e z -., N(0, 1) independentes, então, # -, t(0, 1, p)

Se t(0, 1, p) temos o seguinte

(ã) Para p > r, seus momentos de ordem r existem e são dados por

p/2

u > 0,u > 0

0, r ímpar
«'/'l'(:#)I'("?)/{1'({)1'(Í)}, , par,

em que I'( ) denota a função Gama. Logo, E(Z/) = 0 para I' > 1 e Var(Z/)
p/(u 2) para p > 2. Se r a: p e r par temos que o momento de ordem ré
infinitos

líi) o desvio médio é dado por

nG«D - Í81;:$Õ;ZÜ;

(ããã) o coeficiente de curtose é dado por 'f2 - 3 + 6/(u -- 4), para p > 4. Observe que

este coeficiente é maior do que o coeficiente da distribuição normal.
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(ãu) Z/2 '~ E(i,") em que E(i,«) denota a distribuição -/?--Snedecor com l e z, graus de
liberdade;

(«) se w - (« + 1)/(« + 3/:) e«tão

Erlr2kl.,r~ P+l y BI(2k + 1)/2, {z' + 2(/ -- k)}/21'\# '/

para Z - 0, 1, 2 e k :; 1, 2, . . .l

(uã) a função densidade de g/ tem pontos de inflexão em :LÍz,/(u + 2)}:/';

(uã!) a variável aleatória u = (1 + 1'/3/:)': tem distribuição beta com parâmetros

a = 1/2 e b = P/2 (Manoukin , 1985, p.41)l

(«iií) vl« - « - x(o, «);
(ãz) ulg/ Z/ «' G/{(u + 1)/2, (z, + g/')/2}.

Baseados nessas propriedades podemos ver que a distribuição t--Student de parâmetros

(p, #', p) tende a um distribuição normal com média p e variância @ quando p --, oo.

Quando u = 1 temos a distribuição de Cauchy com parâmetros p e @.

1. 3. 4 Distribuição t- St'udent Gen,erütizadct

Uma variável aleatória Z/ -, S(p, Ó) com a função geradora de densidades definida

por
/\ D' , .7'-+l

g(u) +")'''F, s,,>0,u>0,

é dita t--Student generalizada com parâmetros (/z, é, s, r) (Dickey, 1967). Como
membro dessa família de distribuições temos a t--Student(s = r = p) e Cauchy

(s = r = 1). Quando vi = c e (r + 1)/2 = m, com m > 1/2 temos a distribuição

Pearson Vll (Fang, Kotz e Ng, 1990).

Suponha Z/lu = z, -' ]V(p, I'é), em que o -. G/(r/2, s/2), independentes com

s, r > 0 podendo não ser inteiro. Podemos relacionar algumas propriedades

(á) Z/ -' tG(P, @, ., ,);

(áá) E(g/) = p para r > 1, Var(Z/) = {s/(r -- 2)}@ para r > 2 e o coeficiente de curtos.
'y2 = 3 + 6/(r -- 4) para r > 4. Vale salientar que o coeficiente de curtose não

depende do parâmetro s e é maior do que o coeficiente de curtose da normall
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(áãã) ulg/ ', G/{(r + 1)/2, (s + z')/2}, em que z' = (3/ p):/é;

(áu) u' = rz:/s «., EO,,);

(«) se .« - (, + 1)/(. + ;:) e«tão

10

Erz:ktt,/. r+l)Z BI(2k + 1)/2, {r+ 2(Z -- t)}/21'~' ' /

para Z1 - 0, 1, 2 e k = 1, 2, . . .l

(u{) os parâmetros s e r tem uma relação com o parâmetro de curtose e o segtmdo
momento central (Johnson e Kotz, 1970, p.116) dados por

2(2'y2 3r
'y2 -- 3

e

(uãã) o /-ésimo momente existe se e somente se r > Z;

(vaia) para a variável aleatória Z/ = u'i/2z , z e D variáveis aleatória.s independentes,

em club z -' N(0, 1) e u --, G-r(r/2, s/2) então g/ -. tG(0, 1, s, r).

í.3.5 Distübhição Logísticct-l

Dizemos que a variável aleatória g/ «, $(p, @) tem distribuição logística-l (Fang,

Kotz e Ng, 1990) se sua função geradora de densidades g(.) é da forma

«(«) - 'õ--i;:q' u > 0,

em que c é a constante normalizadora obtida da relação ./. u i/2g(u) = 1, logo
c H 1, 484300029 e é denotado por g/ '"'' L/(/z, @). Temos que E(Z/) = /z, Var(g/) H

0, 79569@ e "r2 = 2,385165. Observe que o coeficiente de curtose da distribuição

logística-l é menor do que o coeâciente de curtose da distribuição normal.

Se « -(e''' l)/(l+e';'), com ,' -(Z/ -- p):/@, e«tão

E(z:'u') - c(--ly/'llog(l+s)--log(l--s)}'':/:s'ds, r = 0, 1, 2, . . . er = 1, 2,
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1.3. 6 Disthbuição Log'ísticct-ll

Dizemos que a variável aleatória g/ -- S(p, @) tem distribuição logística-ll se sua

função geradora de densidades g(.) é da forma

,(«) - ã-t;a';y'
denotada por y - -L//(p, é). A função característica é dada por çy(t) - tl;;iÍl;i ,
t C #?. Temos que E(y) = p,Var(g/) = a-2@/3 e '2 = 4,2. E ainda, tem-se

que a mediana e moda são iguais à média. Uma relação bastante útil para ge-

rar amostras aleatórias é dada por Hastings e Peacock (1975). Seja u «., U(0, 1) e

Z/ = p+v@logÍu/(l --u)} então Z/ «., -L//(/z, @). A função de distribuição logística-ll
é comumente usada para representar curvas de crescimento em economia e demc}

grada (Johnson e Kotz, 1970).

11

u > 0,

1. 3.'T Dàsthbuição Logística, Generalizada

Uma variáve] a]eatória g/ -- S(p, é) tem distribuição logística generalizada se a
sua função geradora de densidades g(.) é da forma

a Í e-'@ )"
g00'B«,«)'t(i-r '"~/9 .i ' ">0, u>0

em que a = cv(m) com a(.) definida em -m+ e cv(m) > 0, para m > 0, e é

denotado por y '- -LG'(/z, @, m) . Essa distribuição pertence à família de distribuições

de Perks (veja Johnson e Kotz, 1970). Se a(m) = 1,Vm > 0 e m - l temos a

distribuição logística-ll. Gumbel (1944) utiliza a distribuição logística generalizada

com uma função particular a(') para a distribuição da m--ésima amplitude (média

entre o maior e o menor valor de uma amostra aleatória de tamanho m) para uma

classe de distribuições simétricas. Temos clue E(g/) = p, Var(g/) = 2@'(m)@/a(m)

e '2 = 3 + :i:ill$, em que @'(.) e V'"'(') são a primeira e a terceira derivadas da

função digama, respectivamente e Vm > 0 temos que '2 > 0. Quando m --, oo

temos que '2 --, 3, ou melhor, o coeficiente de curtose da logística generalizada
converge para o coeficiente de curtose da normal
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1.3.8 Distübuição Exponencial Dupla

Uma variável aleatória g/ -' $(p, #') tem distribuição exponencial dupla (Laplace)
se a sua função geradora de densidades g( ) é da forma

g(u) - ;expl'Jã}

e denotamos por g/ ' -EZ)(/z,@). A função característica é dada por çy(f)
i511%, t C #?. Se z ,- .EZ)(0, 1) temos os momentos p; dados por

p; =E(z')= 1' ?l : ímpar
' 1. rl, r par.

Portanto, E(Z/) = p, Var(Z/) = 2@, a mediana e a moda são iguais a p e ainda o

coeficiente de curtose 72 = 6. Os quartis superior e inferior são p J: 0, 534v/@.
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u > 0

1.3. 9 D'tstmb'u'tça,o Ezpo'ne'nc'ia,l, Pote'n,ci,a

Uma variável aleatória Z/ «-, S(p, @) tem distribuição exponencial potência (Box
e Tido, 1973, Cap. 3) se a sua função geradora de densidades g( ) é da forma

g(u) - C'(k)expÍ--;u:/(i+©}, --l < k < 1, u > 0,

em que O'(k)'' = 1'(1 + n'k)2:+(:+t)/2 e denotamos por 3/ - -EP(p, @, Ê).
J.amos ainda blue

Observe que para k > 0, tel-nos que '2 > 3, ou seja, a distribuição é ]eptocúrtica
e para k < 0, temos 72 < 3, ou seja, a distribuição é platicúrtica. Podemos ver o

parâmetro k como uma medida de curtose, ou mesmo, uma medida de não nor-

malidade pois quando X; = 0 temos a distribuição normal. Em particular, quando
k = 1 temos a distribuição exponencial dupla. Se k tende a -l, a distribuição tende

a uma distribuição uniforme no intervalo (/z -- v31$, /z + .«3@).

Se g/ = (2w):/'z' em que u «., U(--1, 1), w -' G(l + l/r, 1) e r = 2/(1 + k) inde-

pendentes (veja Devroye, 1986, pp.174-175), então g/ «, .EP(0, 1, k). Essa relação é

suficiente para gerar amostras de uma distribuição EP(0, 1, k)

E(3/) = /z, Vai(g/) = 2(:+ r{«y }
@ e '72 = i'{8(i + k)}i'(IF)
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1.3. 10 Disthbuição Potência, Este'n,didü
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Uma variável aleatória Z/ «' S(p, @) tem distribuição potência estendida (Albeit,

Delampady e Polasek, 1991) se a sua função geradora de densidades g(.) é da forma

g(«) - c'(', À)'"p l -;.p*Íi + «/(' - i)} l ,
denotamos por y ' P-E(p, @, À) en-l que O'(c, À) é uma constante normalizadora,
c > 1, À a: 0, u > 0 e

Í --, se .X>0

L À--,o À

Podemos citar alguns casos particulares, quando À = 1 temos a distribuição
N(/z, élc -- l}/c), se À = 0 temos a distribuição f--Student (p, @, c -- 1) e quando

À = 1/2 temos a distribuição exponencial dupla. Se À > 0, os momentos E(3/k)
existem para k > 0

P*(«) -
#À l VV '' # V

lim 11:-=-!. se À .0

1.3.11 Disthbui,ção de Kotz

Dizemos que uma variável aleatória 3/ -' S(#, @) tem distribuição de Kotz (Kotz,

1975) se a sua função geradora de densidades g(.) é da forma
.(2/V -- 1)/2

g(«) - i:;ãx:n«" :. ,'"

e denotamos por g/ ' K(p, é, .V, r). Quando .M = 1 temos a distribuição normal

com média p e variância @/(2r). Ainda se N > 1, a distribuição é bimodal com

modas em y = p :l: ,«(.M -- i)71;:©. Temos que E(Z/) = p, Var(Z/) = {(2N --

1)/(2r)}@, o coeâciente de curtose 72 = (2N + 1)/(2.V 1) e os momentos centrais

de ordem 2m dados por

2
r > 0,N > 1, u > 0

p,« - E{(Z/ - Py"} - l-!:lib;:l5lylÓ", m > o.

Sez: =(Z/ p)2/d'então z' «, G({2.M--1}/2,r). Em particular, se .N = ler = 1/2
. + f) '-

então temos que z' -, XÍ.
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1.3. 12 Distrüuição de Kotz Geltera\izadct

Seja y «, S(p, @) com a fui.tção geradora de densidades g( ) dada por

.(«) - -:;.:.«'''-:''"-

Então Z/ tem distribuição de Kotz generalizada e dellotamos por Z/ - /(G(p, é, .V, r, s)

Quando s = 1 a distribuição reduz a .K(/z, @, N, r) e, quando .N = 1, s = 1 e r = 1/2
temos a distribuição normal -M(p, d'). Ainda, se N = 1, r = 1/2 e s = 1/(1 + A)
temos a distribuição exponencial potência.

Temos que

E(y) - p, va-(Ü - p:+98iJYil:4ó ' ,: -
1'{(2N - 1)/2;lr{(2N + 3)/2s}

e os momentos centrais de ordem 2m são dados por

«:«-Elh -l11iTÜ;«

2s
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r, s > 0, .V ): 1, u > 0

1.3. 13 Distrüuãção NoT«mal Contaminada,

Considere uma variável aleatória Z/ -' S(p, @) com a função geradora de densi-

dades g(-) dada por

g(u) = (1 -- c)l7ã;expl'u/2} + c ' expÍ'u/(2o-')},
em que u > 0,a > 0 e 0 < c :Ç l e denotaremos 3/ -- NC(p, @, c,a'). Temos que

E(y) = p e Var(y) = {1 + c(a: l)}@. O coeficiente de curtose fica dado por

(Berkane e Bentler, 1986)

3ÍI + '(.-' - 1)}
'' {l + .(a' - l)}'

Little (1988) incorpora parâmetros adicionais para aju

distribuição.

Como ilustração, temos os gráÊcos da função de densidade de várias distribuições

simétricas (linha cheia) comparando com a função de densidade da distribuição nor-

mal (linha pontilhada) . Para todas as distribuições aqui consideradas, o parâmetro

de locação e escala são fixados em /z = 0 e @ = 1, respectivamente

star a curtose utilizando esta.ur S l S
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F\gula \.\ Grá$co dü função de densa,dado dct distribui,ção t-Student com, v
jesq'«e«d«) co« « - 6 (di«it-).

F\gula, \.2 Grá$co da função de densidade da distribuição t-Student com y = -\.ç)
(esq'«e«d«) com « - Lb (di«it«).
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F\gula \..3 Grá$co dü função de densida,de da distribuição exponencial, potêbciü
com k = 0, 3 resguarda) com k = 0, 3 Ídãreáta,).

?\gana L.4 Grá$co da função de densidade dü distrüuição Logística-l (esquerda) e
,agística-ll (direita).



2.]. Introdução

A classe de distribuições sillaétricas tem recebido uma crescente atenção na lite-

ratura estatística nos últimos anos (veja por exemplo, Fa.ng, Kotz e Ng , 19901 Fang

e Zhang, 19901 Fang e Anderson, 1990 e Gupta e Verga, 1993). Uma revisão de
diferentes áreas em que as distribuições simétricas são aplicadas é descrita el-n Ch-

mielewski(1981). Em muitas situações da modelagem estatística há necessidade

da procura de modelos menos sensíveis a observações aberrantes. É bem conhe-

cido que os estimadores obtidos pelo método de mínimos quadrados são altamente

sensíveis a observações aberrantes. Como alternativa robusta, Lange, Little e Tay-

lor (1989) propõem o modelo baseado na suposicão de erros t--Student enquanto

Little (1988) e Ihamaguchi(1990) utilizam a distribuição normal contaminada. Em

ambos os modelos incorporam-se parâmetros adicionais, os quais permitem ajustar

a curtose da distribuição aos dados. No caso da t--Student, os graus de liberdade

são usados para controlei a curtose. Taylor (1992) propõe o ajuste de um modelo

de regressão linear supondo erros distribuídos como exponencial potência com um

parâmetro extra de forma. Albert, Delampady e Polasek (1991) estendem resul-
tados para a família potência estendida estudando propriedades robustas no errou

que de estimação dos parâmetros do modelo de regressão. Arellanr-Valle (1994)
apresenta vários resultados para a t--Student com aplicações em modelos com

erros nas variáveis. Ferrari e Arellan(rValle (1996) desenvolvem correções de Bar-
tlett para teste de hipóteses em modelos de regressão linear com erros t--Student

e UribFOpazo (1997) e Ferrari e Uribe-Opazo (2001) estendem esses resultados

para modelos de regressão linear com erros simétricos. Uribe-Opazo, Ferrari e Cor-

deiro (2003) desenvolvem correções tipo-Bartlett para modelos de regressão linear

    CAPITUL02    
Modelos de regressão com erros simétricos
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com erros simétricos e Cordeiro (2004) desenvolveu correções de Bartlett para os
modelos de regressão não-lineares simétricos

2.2 .h,'l.odeio simétrico de regressão

Para definir a classe de modelos de regressão com erros simétricos suponha que

':, . . . , c. são variáveis aleatórias independentes com função de densidade definida
como

/c:(') - ihg{.'/ó}, (2.i)
c C .m and g( ) definida como na Seção 1.3. O modelo simétrico nãc-linear é definido

aqui por

/: P:(0; x:) + ':, (2.2)

em que pi = pi(©lxí) é uma função não-linear contínua e diferenciável de /3 =

(PI, . . . , BP)I" tal (lue a matriz de derivadas Dp = gH tenha posto p (p < n) para

todo /3 com p = (pl, . . . , p.)I", y = (g/i, . . . , Z/.)I'' é o vedor de respostas observadas,

xi = (zii, . . . , z{.)r contém valores de p variáveis explanatórias e cí «' S(0, @). No

caso linear tem-se que p = X/3 com XI = (xr, . . . , x:)r. A densidade de yi é dada

por

/v:(Z/:) - :hg(u:), (2.3)

em que uí = (3/i -- piy/@ e 3/i -' S(p{, @). Quando existem, E(Z/{) = p{ e Vai(Z/{) =

(@. O modelo definido por (2.2) e (2.3) é dito modelo simétrico de regressão não-

linear. O logaritmo da função de verossimilhança de O = (©l'', Ó)I' é dado por

L(O)- ;l'g@+ :l.glg(«:)}.{-1

A função L(O) é assumida ser regular (Cox e Hinkley, 1974, Cap. 9) com respei-

to a /3 e é. Condições regulares são encontradas, também, em Serfiing (1980, p.

144). Para obter a função escore e as matrizes de informação de Fisher precisamos

derivar L(O) com respeito aos parâmetros desconhecidos e então calcular alguns

momentos dessas derivadas. Supomos aqui que tais derivadas existem. Contudo,
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algumas distribuições simétricas não satisfazem as condições de regularidade, por
exemplo, exponencial dupla. Esses casos não serão considerados.

As funções estore para © e d' tomam, respectivamente, as formas

Up(0) - l;Dã'D(v)(y - p)

e

U«©- +We(«0«:l- --@&-«)'D(q&

em que D(v) - diaglui,.. .,u.} com u{ = --2T'ro(ui). Expressões para Wg(u) e

Wg/(u) para algumas distribuições simétricas são dadas na Tabela 2.1. Algoritmos

de estimação são discutidos em Smyth (1996). Um processo iterativo para obter

as estimativas de máxima verossinülhança de O e @ pode ser desenvolvido usando,

por exemplo, o método scoóng de Fisher. O processo iterativo conjunto é dado por

P("-''0 - 0(") + (4d.)':lD;(")Dg")}-:Dg")'D(v(")){y - p(©("))} (2.4)

e

.#(m--O . !Q«(p("'' O)(«'' - 0, 1, 2, . . .),(2.5)
em q« Q«(O) - {y p(P)}'D(v){y - P(©)}, d, )U'} com U
S(0, 1). Alguns valores de ds podem ser encontrados na Tabela 2.2.

No caso linear temos uma simplificação na função escora UP(O) e consequen-

temente no processo iterativo, visto que Dp = XI. A função escore fica dada por

Up(O) - }Xa''D(v)(y -- X©) e o processo iterativo assume a forma

0("-''0 - {X'D(v("))X} :X'D(v("))y (2.6)

@(m+O = ;Íy -- X©("+OlrD(V("+D){y -- X©("+O}

Note que de (2.4) o peso uf ) é inversamente proporcional à distância entre o

valor observado g/{ e o seu valor predito pÍ") (a menos da normal que é uma

(m 1, 2, . . .). (2.7)
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Tabela 2.1 E:'pressões p«« Wg(u) e T'q(u) para a/gu«,as dãstráZ,uíçães sàméfràc«.

função constante e da logística-l que é diretamente proporcional), de forma que

observações mais distantes tendem a ter pesos menores no processo de estimação

(veja discussão, por exemplo, em Longe, Little e Taylor, 1989). No caso linear e para

a distribuição normal os estimadores de máxima verossimilhança tomam expressões

em forma fechada, pois ui = 1, para todo {. Para a distribuição t--Student com p

graus de liberdade, temos que g(u) = c(l + u/p) ("+i)/2, p > 0 e u > 0 de forma

que Wg(ui) = --(p + 1)/2(u + u{) e u{ = (u + l)/(P + uí), para todo ã. Para a

distribuição exponencial potência com parâmetro de forma ' = 1/(1 + k) fixado,

g(u) - ce'''5"'':, u > 0 e 7 > 1/2, então Wg(u{) --á'y.''- e uí

2.2.1 luto'm\tição de Fisher

Seja --Lao 10 a matriz de informação observada de Fisher para O. Depois de
algumas manipulações algébricas, encontramos o seguinte

Lpp
Lóp

em que

Distribuição T't<, (u ) q(«)
Normal --i 0

t--Student 1 -- P+l -.(gt:U.

[--Student genera]izada -- :lÇ:!- l) ..(=:!:!L

Logística-l l -tatah(!) l -sech($)/2

Logística generalizada =gpl'"p(-ax/ã)-ll pt-aV")J'

Exponencial potência --ãÍi: 1 - k
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. r n

-2i 1 >: 2 :Dpp(á) + D3'D(a)Dp

l;Íl2s'llDppl + Dg'D(a)Dp},
n

$:''' '
ã,{;+«'«N« .':'(«).
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Lop

Lp+

Ló#

sendo Dpp(ã) = a'/z{/a/3a©l", D(a) = diagÍai, . . . , a«}, D(c) = diaglci, . . . , %},

b' - (Z':,...,ó«), " - (":,...,u.)', «: - «: 4w3(u:)u:, ': - w3(u:), b: -
{Wo(u:)+u:W3(u:)}e:,e: p:),':)':,ã l,...,n''-tição
entre colchetes está definida no Apêndice A. No caso linear temos que Dpp({) = 0,

pala todo {, coincidindo com as expressões dadas em Galea, Paula e Uribe =Opazo
(2003).

Tabela 2.2 Ua/ares de dp, /g e € para algumas dãstrdbuàções sàméthcas

Distribuição ds    
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A inversa de Loa pode ser expressa na forma

l E E l

em que M = 2jsa"jjDOpl + DgD(a)Dp, A = 2M-iDrb e E = LÓ+ + $-brDpA.
A matriz de informação esperada de Fisher pala a pode ser expressa na forma

Ar ' Í
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em que Kpp = !#D;Dp com K#@ = ã>(4/p --l), /g = E{Wg2(U')U'} e U ,...., S(0, 1)

(veja Tabela 2.2). Portanto, temos ortogonalidade entre /3 e @. Por exemplo, para a

distribuição t--Student com p graus de liberdade temos que ds = (u+ 1)/{4(P+3)}
. /g - 3(« + 1)/{4(« + 3)}.

Assumimos que # C QP C .#?p, em que QP é uin conjunto aberto com pontos

interiores. E possível mostrar que ©, o estimador de máxima verossimilhança de
P, é um estimados consistente de ©, e

V'ã(© - O) -5 N,(O, JB), em que JPP =
l

lim
rl >oo TI

Então, Kj;l = :i%n(DÓDÕ)'i é um estimador consistente da matriz de variância-

covaiiância assintótica de /3. Observe que no caso linear a matriz de correlação
assintótica não depende de parâmetros desconhecidos. De forma similar, Ó, o esti-

mador de máxima verossimilhança de #', é um estimador consistente de @, e

v%(@ -- d') -5 N(0, J-l), em que JÓ+ = lim .}K#@.
' ' n--+oo 7'Z ' '

Então, Kã; = ;;i:81;:T é um estimador consistente da variância assintótica de @.

2.3 Resíduos

Uma pergunta comum após o ajustamento de um modelo sugerido é : "será que

o modelo se ajusta bem aos dados ?" É importante responder a essa pergunta pois

se o modelo não estiver bem ajustado, o mesmo pode fornecer conclusões erróneas.
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Uma técnica que pode ajudar a responder essa pergunta. é a análise de resíduos.

Essa técnica verifica, por exemplo, se há afastamentos sérios das suposições feitas

pala os erros e se existem observações aberrantes. Uma definição natural de resíduo

é a diferença entre a resposta observada e o valor predito, denominado resíduo or-

dinário. E importante conhecer algumas propriedades desse resíduo. Nesse sentido,

podemos utilizar a metodologia apresentada em Cox e Snel1 (1968) para determi
nar os momentos do resíduo ordinário em modelos simétricos. Consideraremos o

resíduo ordinário com @ conhecido ou fixo expresso na forma abaixo

«. Qu., Ü: , ÓÜ

'm que pi = p(x{, P), g/{ = pi + cí e c{ «.., S(0, @).

Esses resíduos são, em geral, viesados e têm distribuição não normal, mesmo

assintoticamente, dificultando a verificação da adequacidade dos modelos pelos
métodos tradicionais. Em modelos de regressão normais não-lineares book e Tsai

(1985) propuseram o resíduo projetado obtido num sub-.espaço dos resíduos or-
dinários. Esses novos resíduos têm distribuição aproximadamente normal de média

zero e variância dependendo de a2. Contudo, árduas álgebras podem ser necessárias
para obter tais resíduos.

Propomos a seguir corrigir, até ordem n i, os dois primeiros momentos de r{ a

fim de obtermos propriedades próximas às do ã--ésimo erro ci = Z/i --/zi. A expansão

em série de Taylor de ri -- ci, sendo ri = A(Z/i, /3, @) e e{ = h(g/{, #, é) em termos de

Õr -- P,, r = 1, . . . ,p, até ordem n 1, é dada pela seguinte expressão

:.-} çõ,- É3,ànl-+ :çÍ3, o,)(B; l3sàn\, ,

ã = 1,...,n, (2.8)

(2.9)

sendo

e

nt. . atLQg..D.ÓÕ . ahQN ,D.ÓàõK-
a(3, aHi Õ13,

H.i IP!:P: é) #, @) Õ:Pí ,. .,.
ã#rãã « '"J

Seja /z(Z/{, /3, é) - z/{ -- /zí, engo temos por (2.10) e (2.11) que .l# = --di, e .q, =

--gins em que 32 =dir e a'Pz :; .

(2.10)
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Assim, aplicando a esperança na expressão (2.9) e procedendo de forma análoga
a Cox e Slael1 (1968), obtemos

n(':) - E(':) +E(À. a)E(-«) +/"E(dQ+ ;la.)
E(,í) E(.:) + Áí, (2.12)

sendo que no lado direito de (2.12) aplica-se a convenção da soma pa-ta r, s =

1,. . .,P, Ci = h(z/í,/3,é) = g/i -- Pi, E(#r Õr) é o viés de ordem n ', dado no

Apêndice A (A.5). Cq é a função escore al(O) - .2WP(u:)(yi -- pi)dí., /- é

(r, s)--ésimo e]emento da matriz Kpp = %' )ll:=:: di,di. e ]" é o (r, s)--elemento
da matriz Kj;/l. Aplicando esperança obter-nos

E(.:)

E(J#)
E(/#,)

n(-H;q)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

(2.16)

yárs ç

EÍãWs(«Dh: d:,}-0, Vk,4.
De (2.15) e (2.16) temos que

i';n(ml.u! -F ;ui.:)

Assumindo que a convenção da soma é dada para os índices r,s = l
substituindo (2.13),(2.14), (A.5) e (2.17) em (2.12) obtemos até ordem n':

(2.17)

,p e

E(,:) - -dr(D;DP)''D;,7 + q:, (2.18)

em que ?Z = (ql .,q«)r, m{ - --i3, tr{(Da"Dp)':Dpp(ã)} e d{ - (dil, .,dí,)r.
Conseqüentemente, em forma matricial

E(r) - n),7,

em que IH = Dp(Da"DO)'iDr e 1. é a matriz identidade de ordem n, generalizando

as expressões dadas em book, Trai e Wei(1986) que encontraram essa relação para
os modelos normais não-lineares.
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VaDIos calcular agora E(rlz). Assim

';ün - -ün -*,'@ '.)'ü:''s --«"' l .:-e«! -- :l«:": -- :l.:«:.

co:-- .? - (Z/: - P:y, ':-e - -(Z/: - P:)d:,, ':.e« - 2Wo(u:)(u:)d:,d:., {-QX!
{d:,d:. e {':-e. - -{(Z/: p:)g:«.

Aplicando esperança obtemos

25

(2.19)

E(.?)

E(.:4)
l

S
2

(2.20)

(2.21)

(2.22)

De Fang, Kotz e Ng (1990, p.94) segue que EÍI,rg(u)u}
S(0,1). Logo,

-1/2, em que v'ii «.,

n(.:J#q) -a:,a:..

Substituindo (2.20)-(2.23) em (2.19), obtemos até ordem n :

E(,?) e@ - /"d:,d:,

(2.23)

e

e@ {1 - (4d,e)':««'Z:,d:.}
Var(Z/:){1 - (4d,e)':À«}

@eÍ1 - (4d,e)':hÍ:},

em que a« é o (r, s)--ésimo elemento da matriz (D7'Dp)': e hÍÍ = dr(D#Dp)':di.
Pala Cov(ri, n) temos que

Co«(,:, ,j) - E'(':) + (.4: + .4j)E(':) + -r"E(':-rC« + .í.r#q + -e./e), (2.25)

em que ci.[ÜC4 = 2Wo(ui)uidj,dí, e cj]#Cq = 2Ws(uj)ujdi,dj.. Além disso,

E(':J#q) - -4,a:., (2.26)

E(cJ.fÇUsJ) 4; e (2.27)

E( /# -HÍ ) (2 .28 )

Var (rí )

(2.24)

- dj«dis

ii,dj;

ii,di.

e
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Substituindo as equações (2.26)-(2.28) em (2.25) e desde club E(c{) = 0, segue blue

E(r{, rj) 4,'Zj..

Sendo assim,

- :i;"-dj,d:.
-@((4dpe)':Aij, ã # .j, (2.29)

em que hij = dr(Dada)'idj. Portanto, em notação matricial temos que a matriz

de variância-covariância do vetor de resíduos ordinários pode ser expressa na forma

Var(r) (4dgO ' :n} ,

em que 1. é a matriz identidade de ordem n e lil é uma matriz n xn com (ã, .j)--ésimo

elemento dado por hij.

No caso em que podemos estabelecer nma relação linear nos parâmetros, /z{ =
xrO, encontramos simplicações interessantes nas expressões acima. Devido ao fato

de que o viés de ordem n'i de /3 é nulo quando temos um relação linear nos

parâmetros e que .f#. = 0 V(r, s) e ã = 1, . . . , rz segue o seguinte

E(r) e V-:(r){1«-(4d,{)''n},
em que H = X(XI''X)':Xa''

Como os ri's têm variâncias diferentes, é conveniente expressa-los em forma pa-

dronizada, a fim de permitir uma comparabilidade entre os mesmos. Uma definição

natural do resíduo padronizado é subtrair pela média e dividir pelo respectivo

desvio-padrão, obtendo a expressão

{eól-/'Í1 - (4d,e)-:À«}:/'
yi -- 'yi

{eõl:/:Í1 (4d,e)-:À«}'/''
Estudos de simulação indicam que o resíduo proposto acima tem média e variância

aproximadamente zero e um, respectivamente, uma assimetria desprezível e uma

curtose acompanhando a curtose da distribuição do erro (veja, por exemplo, Tabela

g

Z

2.3)

á- l

Co« (,: , ,j)

t

,n. (2.30)
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Tabela 2.3 .4ná/{se deschtáua para o resíduo t,: de -7000 obsemações geradas do
modelo ajustado 'n,a Seção 2.4.

Estatística l Normal tio Logístico-ll

média l -0,000 -0,002 -0,000

variância l 1,044 1,041 1,037

assimetria l 0,003 -0,029 -0,008

curtose l -0,012 0,862 1,035

2.4 Cloelhos europeus na Austrália

Para ilustrar uma aplicação consideraremos o conjunto de dados descrito em

Ratkowsky (1983, Tabela 6.1) apresentado no Apêndice C, cujo interesse principal

é relacional o peso das lentes dos olhos de coelhos europeus, g/ (em mg) ( Oz cÉo/agua

canicu/us) e a idade do animal, z (em dias), ei-n uma amostra de 71 observações.
Esse animal é largamente distribuído na população selvagem da Austrália. Um

aspecto interessante para esse conjunto de dados, que suporta o uso de erros com

distribuição com caudas mais pesadas que a normal, é a suspeita de dois pontos

aberrantes sob estimação de mínimos quadrados. Então, para reanalizar o dados

propomos o seguinte modelo

":-.*-(« Ú) .':, á- l ,71,

em que c{ «., S(0, @) são erros mutuamente independentes

Várias distribuições com caudas mais pesadas do que a normal foram assumidas,

porém, somente dois modelos parecem ajustar-se aos dados tão bem quanto ou
melhor do que o modelo normal, o modelo t--Student com 10 graus de liberdade e
o modelo logísticc-ll. Os graus de liberdade do modelo t--Student foram estimados

pelo método dos momentos. O coeÊciente de afastamento da curtose para esses

dois modelos são, respectivamente, ,y2 :: l e 72 :: 1, 2.

A Figura 2.1 indica que a variabilidade da resposta cresce quando a idade do
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F\gula 2.\- Grá$co de disT)ersão do 'peso das l,entes dos olhos contra idade de coelhos
euro'pe'us.

B
e

e

e.iPe P
&.

l e
e l

.f'

Idade (z)

a.nimal cresce, justificando o uso de um modelo multiplicativo. As estimativas de

máxima verossimilhança são apresentadas na Tabela 2.4, as quais em geral são pare-

cidas, embora os erros padrões das estimativas dos modelos t--Student e logístico-ll
são, em geral, menores do que as estimativas dos erros padrões do modelo normal.

A curvatura intrínseca e paramétrica são desprezíveis nos três modelos, e o viés
relativo das estimativas dos parâmetros tende a ser menor nos modelos com cur-

tose maior (veja Tabela 2.5). Além disso, os gráficos de resíduos contra os valores

ajustados mostram que as observações 4, 5, 16 e 17 aparecem com destaque em

todos os modelos ajustados (veja Figuras 2.2 -- 2.4). Os gráficos normais de proba-

bilidades com envelope para o resíduo t,: não apresentam nei-thum comportamento

não usual (Figuras 2.2 2.4). No capítulo 4 voltaremos a discutir esse exemplo, no

qual, baseado em métodos de validação, escolheremos dentre esses modelos o que
melhor se adequada aos dados.
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Tabela '2.4 Estimatiuc-s de "'tálimü uerossimilha'raça (erro padrão aproximado) para
itguns 'm,odetos si'méthcos aj'untados aos dados dos coelhos da, Tabela C.l.

Parâmetro l Normal tio Logístico- ll

P

7

@

5,640

(0,020)
5,633

(0,018)
5,633

(0,018)
130,583

(5,603)

127,540

(5,097)

127,258

(4,992)

37,603

(2,273)

36,079

(2,061)
35,864

(2,016)

0,004

(0,0006)

0,003

(0,0005)
o,001

(0,0002)

Tabela 2.5 .A/Caídas de não-Zineaüdade e uàés reZatiuo das estimativas dos
parâmetros de locação para alg'ün,s 'm,odelos simétücos a:justa,dos aos do,dos dos co-
elhos da, Tabel,a C. l[.

Parâmetro Normal tio

0,005 0,004

Logístico-ll

0,004%n(p)

%B(â) 0,115

0,150

0,080

0.021

o,100

0,133

0,073

0,019

0,096

%n(1)
,ypE

0,128

0,072

0,019
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3'\gula. '2.2 Grá$co no'rmat de probabilidctdes com enuel,o'pe pctra, t.. (esquerda) e
}«á$co de «síd«-os *,: cona" os -to"s .j-«st«dos p«. o modelo no««.l (di«it.)
ajustado aos dados dos coelhos da, Tabel,ü CI.l.

17.
16 e

2 -1 0 1 2
Percentis da ]V(O, l)

3.5 4.0 4.5 5.0

Valores ajustados
5.5

?\gula '2.3 Grá$co normal de probabi\idades colll envelope pura t.. (esquerdct) e
grá$co de resíduos t.: contra os 'uülores ajustados para o m,odeio t-- Stu,dent com, lO
g.l. (direita) ajustado aos dados dos coe\hos da Tabela C.l.

.2 -1 0 1 2

Percentis da N(0, 1)
3.5 4.0 4.5 5.0

Valores ajustados
5.5
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?\gula 2.A. Grá$co normal de probabitida,des com envelope para, t.. (esquerdo.) e
grá$co de resíduos t,. contra, os valores ajustados para o modelo logístico-li(direita)
ajustado dos dados dos coelhos da, Tübel,a, C.l.

Peicentis da N(0, 1)
3.5 4.0 4.5 5.0

Valores ajustados
5.5



3.1 Introdiicão

A modelagem de dados simétricos é, frequentemente, baseada na suposição de

variância constante para os erros. Contudo, em muitas situações práticas essa su-

posição é dificilmente verificada. A procura de uma transformação na variável res-

posta para estabilizar a variância, nem sempre tem seu sucesso alcançado ou mesmo

é recomendável. Trataremos, neste capítulo, de modelos simétricos de regressão, em

que, um parâmetro de dispersão é atribuído para cada observação, sendo relacio-

nado linearmente através de combinações lineares de variáveis explanatórias, por

meio de uma função de ligação conhecida. A modelagem da variância tem sido

largamente discutida principalmente na área de econometria. Park (1966) propôs

um processo de estimação em 2-estágios para modelos log-lineares para a variância

e Harvey (1976) tratou de modelos mais gerais. Para verificar a presença de he-
teroscedasticidade foram desenvolvidos diversos testes de hipótese (por exemplo,

Ascombe, 19611 Bickel, 1978). Sob erros normais, por exemplo, book e Weisberg
(1983) e Atkinson (1985) apresentam alguns métodos gráficos para detectar he-
teroscedasticidade. Importante passo foi dado por Aitkin (1987) que desenvolveu

rotinas computacionais no GLIM para a estimação de máxima verossimilhança

para modelagem da variância sob erros normais. Carroll e Ruppert (1988) desen-

volveram procedimentos de diagnóstico usando métodos de influência local para

as estimativas dos parâmetros da variância em vários modelos nãc-lineares para a
média, enquanto que Verbyla (1993) compara as estimativas de máxima verossimi-

Ihança completa e residual baseando-se na deleção de casos e no afastamento da

verossimilhança. Symth (1989) descreve um método que permite a modelagem do

parâmetro de dispersão em alguns modelos lineares generalizados e, também, para

  CAPITUL03  
Modelos simétricos lineares heteroscedásticos
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modelos de quase-.verossimilhança. V.asconcellos, Cordeiro e Barroso (2000) obtive-

ram expressões pala o viés de segunda ordem e sua versão corrigida das estimativas

dos parâmetros em modelos heteroscedásticos com erros t--Student. Barroso, Cor-

deiro e Vasconcellos (2002) obtiveram um favor de correção tipo-Bartlett para o
teste escore para modelos de regressão heteroscedásticos com erros t--Student.

3.2 Modelos simétricos lineares heteroscedásticos

Considere o modelo simétrico de regressão linear

yi = »i -t V+iei,

sendo a densidade de y{ dada por

/v. (Z/)
Z

á = 1, . . . , rz, (3.1)

;::g{(g/. - p:):/é:}

em que g/i, . ..,3/. são variáveis respostas observadas, /zi:: xrP em que xi ::

(zÍI, . . . , zi,)]" contém valores de p variáveis explanatórias, /3 = (/3i, . . . , Dp)r e

ci «. S(0, 1). Assumimos que o parâmetro de dispersão @{ é paiametrizado tal
que @Í = hí = h(n), em que h(.) é uma função conhecida um-a-um contín..a .

diferenciável e q = zr'y, em que z{ = (zii, . . . , ziq)a" tem valores de q variáveis

explanatórias e 7 = ('h, . . . , 'q)r. A função h( ) é usualmente chamada de função

de ligação de dispersão e deve ser uma função positiva. Uma possível escolha para

h(.) é h(1'-) = exp(r). As covariáveis na dispersão, não são necessariamente as

mesmas da locação. Quando existem, temos que E(gi) = pí e Var(g/Í) = (@Í, em

que € foi definido na Seção 1.3. O modelo definido por (3.1)-(3.2) é chamado modelo
simétrico linear heteroscedástico.

O logaritmo da função de verossimilhança de O = (ar, 7r)r fica dado por

L(0) - -; >1: logÍ@:} + >: logÍg(u.)},
{-l {-l

em que ui = (Z/{ -- pi)2/éi. As funções escora para /3 e ' tomam aqui, respectiva-
mente, as formas

(3.2)

Up(0) X'D(g)(y - X©) e U,(O) - Z'm,
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em que Xé uma matriz mxp com linhas Hr, y =(yl,... , g.)r, D(g) = diagÍgi, . . ., g.}

'om g{ = t, u: = --2Wg(":), Wg(U) = 31#, g'(u) = eãP, m = («.:, . . . , m.)' co:n

m{ - ::t(uiu{ -- 1), em que h; = %9) e Z é uma matriz n x q de linhas zf.

Expressões para I'rs(u) e I'r3(u) podem ser encontradas na. Tabela 2.1.

3.2.1 1nfovmação de Fisher

Seja --Loo IÕ a matriz de informação observada de Fisher para O dada por

t:,, - l !« !,, ll bp h, J '
em que Ê#P = XTD(a)X, ÉPv = 2Xl"D(b)Z e É,,r = --Za"D(c)Z com D(a) =

diagÍai, . ..,a.}, D(c) = diaglci,...,G.}, b =(bi,...,b,)a", u =(ui,.. .,u.)r,
e = (':, . -.,..)', ": - i{«: 4W3(":)u:}, Z,: = gÍWo(ui) + u:WZ(u:)}e:, c: -

ã(hl' -- &g) !#ÍW3(":)"? + 2Wg(u{)u:} + g-Ws(u{)u:, e: = (3/. -- pi), para ã

Depois de algumas manipulações algébricas, encontramos a inversa da matriz de

informação observada de Fisher Loo IÕ expressa na forma

Ê- . [ Éã +AE.:A' AE': ]
E-: I'

em que A = 2lXl"D(a)X} :Xl"D(b)Z e E = ZTD(c)Z + 2ZTD(b)XA.
Podemos mostrar que os parâmetros /3 e ' são globalmente ortogonais e a

matriz de informação esperada de Fishei Kao pala O é bloco-diagonal, Kop =

diaglKp/3, K,y,y}. As matrizes de informação esperada de Fisher Kpp e K,v,r para
/3 e "y são dadas, respectivamente, por Kpp ;: X7'WiX e K,.r,r :: ZTW2Z em

que Wi ;; diagl4dp/éí} e \V2 :: diagl{21Éji;!)!!'}, para í = 1, . . . , n. Um processo

iterativo pa-ra fornecer as estimativas de máxima verossimilhança de © e 'r pode

ser desenvolvido usando, por exemplo, o método scodng de Fisher. As estimativas

de máxima verossimilhança O e "y são obtidas resolvendo-se o seguinte sistema de
equaçoes

1, ,n

XTWÍ©X0@+0 - Xl"Wl©zg) e ZI''W:e)Z7(e+i) Za"WÊ© Zf),
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em que zP e z.r são vetores n x l cujas componentes são dadas por

;.:-«:+@ü: «J . ,,:-.+ÍiÀ@iM(«.«:
sendo que dp = E{W/(U:)t/'} e /g = E{Wf(U')U'} com U
pala dp e /g podem ser encontrados na Tabela 2.2.

Quando h(1") - exp(a'-), obtemos as expressões simplificadas pala mí = {(uíu{ --

1), Z': - âÍWp(u:) + «:WZ(":)}'. , Q - {-WZ(u:)«: - Wo(u:)}u:, W:
e zl. = n + laje!:D(uÍui -- 1). Consequentemente, a matriz de informação esperada

de Fisher de 7 fica dada por KI,r = {J:C%::DZTZ.

Em outro caso, quando A(1'') - a'': temos m{ = 8b(t'iui -- 1), Z,{ = =:hÍWg(u{) +

uiWZ(ui)}ei, c{ - --áÍ1 + 4WS(u{)u? + 6Wg(ui)uí}, W2 = diagt!!q=D} e z,:

q + rü?h(":": - 1).

35

e

S(0, 1). Valores

3.2.2 Testes de heteroscedasticàda,de

Assumiremos que © C QP C -l?p, em que QP é um aberto com pontos interiores

Pode-se mostrar que P é um estimador consistente de n, e

\,/ã(/3 -- ©) -$ N,(O,Jd), em que Jpp = lim !Kp,.n --+ o0 77,

Então, lt-i = (Xl"ÚriX)': é um estimador consistente da matriz de vanancia-

covaiiância assintótica de ©. Além disso, + o estimador de máxima verossimilhança
de 'r, é um estimador consistente de ', e

«ã(â' -- 7) -5 Nç(O,J«), em que J,,

Então, k-t = (Za"®uZ)': é um estimador consistente da

covariância assintótica de +.

Suponha agora que o infere

podemos representa-la pelas hipóteses Ho : 'r* = O contra Ht : pelo menos IJ #

0, .j = 2,...,qem que 7* =(' 2,..-,7,)a". Nesse c"o Var('t) - '(Za''W3Z)':
em que W3 :; diagtw3i} com m3{ = ;áz para í " 1, . . . , n. Usando alguns resultados

dematriz variância-

sse aqui é testar a presença de heteroscedasticidadeS S e P S l
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algébricos obtemos Var(+*) = 4 (ZTWi/2M:W;/2Z:)-i em que Zi é dada

pela partição Z - (ZI, 1«) sendo Zi = (z{, . . . , z3')I" uma matriz n x (q -- l), l.

um vedor de uns e Mi = 1 -- Hi, em que Hi = (ITW31«)'iWI/2J.Wi/2 sendo l.

uma matriz identidade de ordem n e J. = 1.1:. Então,

Va : (t* ) ÕÜJ-:D@TW:''M:W{''Z0':

êÜIL-D(R'W;R)':,

em que R = Zi--l.C e C =(ll"W31«)':1a"W3Zi. Aqui C é uma matriz nx(q--l)
cuja J--ésima coluna é o vedor de coeficientes de regressão linear (com pesos W3) da

J--ésima coluna de Zi sobre 1.. Assim, R pode ser interpretado como sendo uma

matriz n x (q -- 1) de resíduos. A .j--ésima coluna de R corresponde aos resíduos

ordinários da regressão linear (com pesos W3) da J--ésima coluna de Zi sobre l..
Assim, as estatísticas pala os testes da razão de verossimilhanças, Wald e escora
são dadas aqui, respectivamente, por

€-

€"

2li,(Õ, '?*, 1:) - L(Õ', +P)},

e:âL:-Dt:Ü,''w;Ü,t* '

ÕÜIL-Dúíz:(Êrú'gü)':zTü.

êÜ;l:-D0:!)'z:ÍZTO« - :,J«)Z:} :zl'p.,

ein que iho, ro são vetores avaliados sob Ho, com r. = (uiui 1, . . . , u.u. -- l)a",

isto é, sob o modelo homoscedástico. Segue-se que sob Ho e para n suficientemente

grande temos que {iv, eh e (lx têm distribuição qui-quadrado com (g -- 1) graus

de liberdade. Nesse caso, o teste escore é muito atraente pois exige somente o ajuste
do modelo homoscedástico.

No caso em que temos a função de ligação de dispersão A(q) exp(' : +
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}.,;.27jzj{) temos as matrizes Mli = 1. -- :J. e \V3 = 1., então

tÜJl-.D{Z7'0« - :.J«)Z:J':
:..(R'R)':(4/s - l)

emqueR= Zi--l.Zi, Zi =(i2,...,2ç) e ã.j é amédiadaJ ésimacolunaZ:. As
estatísticas para os testes da razão de verossimilhanças, Wald e escore são dadas

aqui, respectivamente, por

37

Var('t* )

(-
b

("

2li.(Õ,Õ'*l:) L(,ê', +?)},

g&l:-DtrtZ{'0. - :,J«)Z:J+*

{!!c!;---Dtl"Rl"Rõ'... e

êÜIL-Düíz:(n'K)':zT:h.

ÕÜ/:-Üüfz:ÍZTO« - :,J«)Z:} :zÍ'ú.

3.3 Resíduos

De maneira análoga à Seção 2.3, consideraremos aqui o resíduo ordinário com

q5{ conhecido ou fixo expresso na seguinte forma

«.Qu:,D.+à á = 1,...,n, (3.3)

e procedendo como na Seção 2.3 tem-se até ordem n'i que

E(':) - E(':) + E(À - &)E(/#) + -r"n(.©« + {-e,)
e

K('1:) - E('?) + 2E(ã' - A)E(':@) + 2/"E(':-«Q + ;.e.H: + !.:.e,),
sendo que no lado direito da equação a convenção da soma é aplicada em r, s =

1, . . . ,P, Ci = /Z(g/í,/3) = Z/í -- Pi, E(Pr -- Õr) é o viés de Dr de ordem n':, (lue nesse
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ca.se é nulo, ,Érz e J#s denotam, respectivamente, a primeira e a segunda derivadas

de h(g/{, P) com respeito a a e (#r,/3,), t4 é a função escore al(O; g/i)/õ#. e /«

denota o (r, s)--ésimo elemento da matriz Kj8.
Então, encontramos E(c{) = 0, E(/#) = zi,, E(-r#,) = 0 e E(/#Usi) = 0 de

modo que E(rí) = 0.

Além disso, obtemos que E(c?) = ed'{, E(c{/#) = 0, E(ci-l#Zl4) = zí,zÍ;, E(-i#-/iÜ)
zi,zi, e E(c{./#.) = 0. Assim, até ordem n :

E(,?)

Var(,:)

(+. -- I':aci,=i; e

e@:l1 - (4d,e)':««z:,:«:.},

e@:Í1 (4d,e)':h*},

em que a« é o (r,s)--elemento da matriz (Xr©' :X)-:, '> = diagÍ@i, . . . ,@.},

Ãij . @: t/2xl"(Xll"'©'iX.)'ixj@j i/2 e @-i/2 - diagÍéi i/2, . . . Ó-i/2}. Ainda, obte-

mos até ordem n':, E(rirá) = --/"zj,z{.. Portanto, em forma matricial

Var(r) e'bÍ1« - (4dp0':H},

em que H = q' i/2XI(Xl"4' iX)'iXlrQ i/2 e 1. é a matriz identidade de ordem n

Sendo assim, uma forma natural de definir um resíduo padronizado é dada por

Tt.
{eó:J:/'(1 - (4d,e)-:À«):/'

yi--'yi
{(ó:l:/'Í1 (4d,{)-:À«}:/''

z ;: 1, . . . , 7z. (3.4)

Estudos de simulação têm mostrado que o resíduo proposto re: tem média e

variância aproximadamente zero e um, respectivamente, uma assimetria desprezível

e uma curtose acompanhando a curtose da distribuição (veja, por exemplo, Tabela
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Tabela 3.1 .4ná/{se desch]dua para o resíduo rt: de ]Z7Z70 ouse anões geradas para
o 'm,odeio üjxstado 'n,a Seção S.4.

Estatística l Normal t4 Logístico-ll

média l -0,003 0,006

variância l 0,999 0,932

assimetria l 0,005 -0,044

curtose l 0,326 1,583

39

-0,003

0,952

0,008

0,476

3.4 Aplicação

Como ilustração usaremos o conjunto de dados discutidos em Montgoinery, Peck

e Vining (2001, Tabela 3.2), apresentado no Apêndice D, cujo interesse principal
é predizer quanto tempo é requerido pelo motorista da rota para o serviço de
manutenção e reposição de latas e garrafas de bebidas eln máquinas de vendas.
A atividade de serviço inclui estocagem em máquinas com produtos e sua manu-

tenção. Ajustou-se um modelo linear supondo variância constante, cuja variável

resposta é o tempo gasto no serviço, Z/ (em minutos), e as covariadas são o número

de bebidas estocadas (zi) e a distância percorrida pelo motorista (z2 em pés) numa

amostra de 25 observações. Na análise de diagnóstico, os pontos 9 e 22 aparecem

com uma grande influência nas estimativas dos três parâmetros (veja Montgomery,
Peck e Vining, 2001, pp. 210,213,215,216,217). Ferrari, Cysneiros e Cribari-Neto

(2004) ajustaram o modelo de regressão linear para esse conjunto de dados ex-
cluindo os casos 9 e 22, dado por Z/i " Po + PlzÍI +/7izi2 + cí, ã = 1, . . . , 23, em que

ei -' N(0, a2exp{(ítsçü +(52z 2}) sendo detectada a presença de heteroscedasticidade,

baseada no teste da razão de verossimilhanças.

Propomos ajustam o modelo heteroscedástico para o conjunto de dados completos

sob erros com distribuições com caudas mais pesadas do que a normal, com a

finalidade de tentar acomodar esses dois pontos aberrantes. O modelo é dado por

Õo + /3iz 1 + Pizi2 + 'v/(éic{, ã - 1, . . . , 25, (3.5)
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em que d'í = expÍa+õi(zii --a)+'52(z:2 --f2)} = .-'expÍõi(:«ii --fi) +.52(zi2 --f2)},
ci «.' S(0, 1) são erros mutuamente independentes.

Tentamos várias distribuições para o erro, porém somente dois modelos parecem

ajustar aos dados tão bem quanto, ou melhor do que o modelo normal: o modelo

t--Student com 4 graus de liberdade e o modelo logístico-ll. Para o modelo ajustado

a variável zi foi removida da parte sistemática referente à dispersão. Longe, Litte e

Taylor (1989) sugerem que os graus de liberdade devem ser fixados para amostras

pequenas. Mencionam que u = 4 tem funcionado bem para algumas aplicações.

As estimativas de máxima verossimilhança dos três modelos são apresentadas

na Tabela 3.2. As estatísticas descritas na Seção 3.2.2 para avaliar Ho : (í2 = 0

contra Ho : (52 # 0 foram altamente significativas para os três modelos (veja Tabela

3.3). Os gráficos normais de probabilidades com envelope para os três modelos pos-

tulados não apresentam nenhum comportamento não usual. Contudo, os modelos

logístico-ll e t--Student parecem acomodar melhor os pontos. Além disso, o gráâco

de resíduos contra os valores ajustados sob erro normal indica que os pontos 4 e
21 têm resíduo alto (veja Figura 3.1). Entretanto, o gráfico de resíduos contra os

valores ajustados sob erro t--Student e logístico-ll indicam apenas a presença da
observação 4 (veja as Figuras 3.2 -- 3.3) como aberrante. No capítulo 4 continu-

aremos a análise desse exel-nplo para o qual, baseado em métodos de validação,

escolheremos dentre esses modelos o que melhor se adequa aos dados.
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Tabela 3.2 .Esfímafáuas de m(ázima uerossàmàZÀança rem"o padrão {zproz madoJ para
itg'u'rts 'modal,os siméthcos ajustados aos dccdos de estoque da Tabel,a D.l.

Parâmetro l Normal t4 Logístico-ll

Ü 4,682
(0,815)

4,321

(0,752)
4,432

(0,789)

1,459

(0,143)
1,437

(0,133)
1,450

(0,139)

o,Oll
(0,003)

0,012

(0,002)
o,Oll

(0,003)

1,745

(0,283)

0,003

(o,001)

1,268

(0,374)

0,003
(o,001)

0,586
(0,334)

0,003

(o,001)

Tabela 3.3 Ua/or das esÉatúf cas dos testes e p--valor centre parênteses,) para aZ-

]uns rrTtodelos simétricos ajl atados üos dados de estoq'ue dü Tabela, D.l.

Estatística l Normal Logístico-ll

€"

€-

€h

11,722

(0,0006)

l0,772

(o,0010)
15,079

(o,o001)

12,511

(0,0004)

lO,ooo
(0,0016)

9,843

(0,0017)

8,084
(0,0045)

11,374

(0,0007)

8,532

(0,0035)
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?\gula 3.\- Grá$co normal de probnbitidctdes com Gaveto'pe para rt. (esqlerdü) e
}«á$co de "síd'-" "t. c'-«t« os «lo"s .i'«st«'ios p«« o modelo «.o«m«l (di«ü.),
referente ao modelo ajustado aos dados de estuque da Tabela, D.l.

2 -1 0 1 2
Percentis da N(0, 1)

10 20 30 40 50

Valores ajustados
60

E'\gula, 3.2 Grá$co n,ormat de probabã\idctdes com envelope parca rt: (esquerdct) e
]rá$co de resíduos rt. contra os valores ajustados para o modelo t--Student cova 4
g.t. (direita), referente ao modelo CLjiustado tios dados de estoque da Tabela D.l.

.2 .1 0 1 2

Percentis da ]V(0, 1)
10 20 n 40 50

Valores ajustados
60
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ç?\gula 3.3 Grá$co noT"m,al de probabilidades com enueloT)e T)ara, rt: (esquerda) e
grá$co de resíd'uos rt: contra, os valores aj' suados T)ara, o modelo tog(suco-ll (direi-
ta), referente ao motel,o aj'untados aos dados de estoque da Tabel,a. D.l.

Percentis da ]V(0, 1)
10 20 30 40 50

Valores ajustados
60



CAPITUL04

Diagnósticos em modelos simétricos

4.1 Influência local no afastamento da verossimilhança

A idéia principal de influência local é verificar, através de alguma l-nedida apro-
priada de influência, o efeito de pequenas perturbações no modelo ou nos dados. Se

essas perturbações causarem efeitos desproporcionais em determinados resultados

do modelo, podem ser indícios de que o modelo está mal ajustado ou que exis-

tem afastamentos importantes das suposições feitas pala o mesmo. A identificação

das observações responsáveis por essas discrepâncias pode ajudar na escolha de
um modelo mais adequado aos dados. A medida de influência mais conhecida é o

afastamento da verossimilhança LD(w) = 2ll(Õ) L(Õ«)}, em que Õ. denota a es-

timativa de máxima verossimilhança sob o modelo perturbado e w = (wl, . . . , ws)r

é o vetar de perturbações aplicadas no modelo. A proposta de book (1986) é es-

tudar o comportamento de LD((o), ou de alguma outra medida de influência, em
torno do vedor de não-perturbação coo. Tem-se que LD(coo) = 0. Logo, desde que

LD(u) > 0, wo é um ponto de mínimo da função LD(u). A sugestão de book (1986)

é investigam a curvatura normal da linha projetada LD(wo + aZ), em que a c .m,

em torno de a = 0 para alguma direção arbitrária Z, ll.ell := 1. Mostra-se que a

curvatura normal pode ser expressa numa forma geral Cz(O) = 2lZr.Al"L-iA.ZI,

em que A é uma matriz (p + q) x s com elementos Aij = a:L(Olw)/aOiaw3,
á = 1,...,p + q e .j = 1,...,s, com todas as quantidades sendo avaliadas em

u = wo e O :: 0. Clook sugere tomar a direção correspondente à maior curvatura,

denotado por Z«-, o maior autovetor e a correspondente C/... , o maior autovalor
da matriz B = --Aa"L;JA.. O gráfico de índices de Z... pode mostrar como se

deve perturbar, por exemplo, o parâmetro de escala para obter maiores mudanças

nas estimativas de O. Contudo, se o interesse é somente no vedor /3, a curvatura
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normal na direção Z é dada por CZ(/3) = 2lZI''Ar(Ê.i -- Li)A/l (veja Cook, 1986),
em que

[ o o ]
':'l o i,= 1'

com --Lv,r IÓ sendo a matriz de informação observada de Fisher para "7. O gráfico

de índices do maior autovetor de AI''(Loo LI).A pode revelar quais observações
são influentes em /3. Similarmente, a curvatura normal pala o parâmetro de escala

7 na direção / é dada por CZ?('y) = 2lZ7'Ar(Ê.] L2).AZI, em que

com --Lpp IÓ sendo a matriz de informação observada de Fisher para /3. A influência

local das observações enl t pode ser avaliada considerando-se o gráfico de índices

de .e«- para a matriz IAr(Lao L2).A

Escobar e Meeker (1992) sugerem tomar como medida de influência os elementos

da diagonal principal da matriz B = --A.a''Lj;blA., enquanto Lesa#re and Verbeke

(1998) sugerem avaliar a curvatura normal na direção da í--ésima observação, que

consiste na avaliação de Cr(O) no vetor (n x l) .ei formado por zeros com um
na {--ésima posição. Essa curvatura é denominada por C{ que é igual a 2lóül. E
sugerido que as observações tais que Ci > 2C tenham uma atenção especial.

Em particular, fazendo uma perturbação aditivo no ã--ésimo valor da resposta,

g/í« = 3/{ + aw{ em que w{ C .#?, e o- é o desvio padrão de g{, podemos considerar a

mudança instantânea no í--ésimo valor predito (quando w{ --, 0) como uma medida

de influência da á--ésima observação no seu próprio valor predito. Podemos citar

outros esquemas de perturbação de interesse, como por exemplo

8 supor que se deseja verificar a possibilidade das respostas possuírem variâncias

distintas, isto é, Var(Z/i) = {Ó/wi, ou seja, a possibilidade de termos um modelo

heteroscedástico;

. interesse em perturbar a t-ésima variável explicativa, com (zíi , . . ., z t+stui, . . . z:p),
em que st é um fator de escala, que pode ser a norma da t ésima coluna da ma-
triz X.

L2= Êã o
0 0
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E possível perturbar o modelo proposto de diversas outras maneiras, porém é im-

portante escolher esquemas de perturbação e medidas de influência que permitam

interpretações fácies. Galea, Bolfarine e Vilca-Libra (2002) estudaram influência

local nos modelos com erros nas variáveis sob a distribuição t--Student. Galea,

Pauta e Bolfarine (1997) e Galea, Pauta e UribcOpazo (2003) investigaram a
influência das observações nas estimativas dos parâmetros usando o enfoque de
influência local na classe dos modelos simétricos lineares

4. 1. 1 Perturbação na, escala, no motel,o simétrico n,ão-\i'n,eür

Considere agora o modelo heteroscedástico

J.:QuÃwà - ~11%gqu.«;. (4.1)

em que wi denota o peso correspondente ao {--ésimo caso, ã = 1, . . . ,n. Quando

ui = 1, o modelo perturbado (4.1) reduz ao modelo postulado (2.2). Além disso,

estamos perturbando o parâmetro de escala pela mudança do seu valor para #'/wi
pala a í--ésima observação. A matriz (p + 1) x n A fica nesse caso dada por

a.. r D2l?M
' k -$e'D(b)

{Wg(ui) + uiW3(ui)}ei, D(b) = dias(bi, . . . , b«) e e{ = g/i -- pí, paraem que b{

4. 1.2 Peüurbüção de casos no modelo simétrico linear heterocedástico

Considere o logaritmo da função de verossimilhança de 0 expresso na forma

em que 0 :Ç u{ < 1. Sob esse esquema de perturbação a matriz A. assume a forma

a. . I'' !'(g)P.(')x lD(m)Z 7 '
em que e{ = 3/{--pi, param ' 1,.. ., n, D(g) = diagtgi,. .., g.},D(e) = diaglei,. .., e.}

e D(m) = diagÍmi, . . . , m.} estão definidos na Seção 3.2.1

L(OI«':) - >1: «,:i'g
{-1 7Ê.
n

(4.2)
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4.2 Influência local na predição

Seja q um vedor p x l de valores das variáveis exp]anatórias, para o qual não
temos necessariamente uma resposta observada. Então, a predição em q é dada

por A(q) = >ll:;.i qj#J. Analogamente, o ponto predito em q baseado no modelo

perturbado é dado por »(q, w) = >1:'.: qj#fw, em que O. = (PI«, . . . , A.)I" denota
a estimativa de máxitna verossimílhança do modelo perturbado. Thomas e Clook

(1990) têm investigado o efeito de pequenas perturbações na predição em algum

particular ponto q em modelos lineares generalizados contínuos assumindo é co-

nhecido ou estimado separadamente de /3. Contudo, como não é tão claro definir o

afastamento dca. verossimilhança pa-ia predições para as quais não se tem nenhuma

resposta observada, três funções objetivo baseadas em diferentes resíduos foram de-

finidas. A função objetivo /(q, u) = {A(q) A(q, co)}2 tem sido escolhida devido

à simplicidade e invaríâ.ncia com respeito a outras medidas de influência.

Similarmente, concentraremos nossos estudos na investigação da curvatura nor-

mal na superfície formada pelo vetor u e a função /(q,w) em torno de co = wo,

em que wo é tal que /3.o = ©. A curvatura normal na direção unitária / toma,

nesse caso, a forma CZ :: IZrf,el, ein que f :: a2//acoaur é avaliada em wo e ©.
Seguindo Thomas e book (1990), obtemos

i; - -2.A'(tãqq'i,ã)a.,

em que a. = a:L(Ola.,)/é?Paul" é avaliado em (/31", +1')a". Consequentemente,

r«.(q) « .a'.LBq

Nas subseções seguintes, calcularemos /..,(q) sob dois esquemas de perturbação,

a perturbação aditivo na resposta e em cada variável explanatória.

4.2. 1 Perturbação aditiua 'na resposta, n,o modelo siméthco li'n,ectr heteroscedástico

Considere inicialmente uma perturbação aditivo na á--ésima resposta, isto é
g/í« = Z/{ + uási, em que si é uma estimativa do desvio padrão de yi. Então, temos
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o modelo heteroscedástico perturbado

.&:(z/:l":) - ';Üg{(z/: + ":': - *ÍO)'/d':} - =Üg(«:.),
em cine ui« = : (Z/í +«,is{ xrO): = c:.,/Ó{, i=l
função de verossimilhança assume a forma

L(Ol") - -; }: log{.#:} + >1: logÍg(«:.)}
{-l {-l

Logo, a matriz A pode ser expressa colho .A = XTD(a)D(s), em que D(s)
diagÍsi, . . . , s.} e D(a) = diagÍai, . . . , a.}, estão definidos na Seção 3.2.1.

O vetor Z...(q) é construído aqui tomando q = xi, que corresponde ao vedor
n x l dado por

n

, n. Então, o logaritmo da

Z«-(x:) « A'Êdx.
« D(s)D(a)X(X'D(a)X)':x:.

UIB grande valor para a ã ma componente de (4.3), Z,..,:(xi), indica que a

á--ésima observação deveria ter uma substancial influência local em y{. Então, a

sugestão é tomar o gráfico de índices do vetor (Z«-:(xi), . . . ,.e«-.(x«))7' para
identificar aquelas observações com influência desproporcional nos próprios valores
ajustados

(4.3)

4.2.2 Perturbação na uaüáuel. exptanatória, 'n,o Tnodelo s'lmétrico tivteür
heteroscedástico

Considere uma perturbação aditivo em uma particular variável explanatória
contínua, dada por zít« = zit + w st, em que st é um fatos de escala. Essa técnica

de perturbação leva ao seguinte modelo heteroscedástico perturbado

/p:(y:l":) - =Üg{(z/: - ''::,©):/@:} - -;bP(«:..,),

'm que u:« = i(Z/: -- x=,/3)' = ':,/@:, e x«, = (z::, . . . , "« + s.',{, . - . , :«:,)', ã =

1, . . . , n. O logaritmo da função de verossimilhança assume a forma

L(Ol") - - : l>: logÍ@:} + }l: logÍg(u«,)},
{-l {-l

7Z n
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e depois de algumas manipulações obtemos A = stÍFD(e)D(g) -- PíX]''D(a)}, en]
que F é uma matriz p x n de zeros com uns na t--ésima linha. Similatmente ao

caso da perturbação na resposta o sugerido aqui é avaliar a maior curvatura em
q ::; xi, que leva ao seguinte

C«..(x:) .eZI..fz.., l
2lxÍÊB a. a.'Ldx: l,

e consequentemente

Z.-(x:) « A'Êãx:
«{FD(e)D(g) P,X'D(a)}'(X'D(a)X)':x:. (4.4)

Pala avaliar em quais valores observados de xt a predição é mais sensível sob peque-

nas mudanças em xt, podemos construir o gráfico de C«-(xi) contra zí.. O gráfico

de índices do vetor (I'«-. (xi), . . . , P«-.(x«))I'' pode indicar aquelas observações

para as quais uma pequena perturbação em xt leva a mudanças substanciais na
predição.

4.3 Ponto de alavanca generalizado no modelo simétrico de regressão

Seja y = (g/i, . . . , Z/.)r o vedor de respostas observadas as quais têm função de

probabilidade de densidade /(y; O), sendo O um vetor q-dimensional. Se denotar-

mos por O ' 0(y) a estimativa de máxima verossimilhança de O e por p o vedor

de valores esperados, então P = /z(O) é o vetor de respostas preditas. A princi-

pal idéia por trás do conceito de ponto de alavanca (veja, por exemplo, Hoaglin e

Welsch, (1978)l book e Weisberg, (1982)l Emerson, Hoaglin e Kempthorne, (1984);

St. Laurent e book, (1992) e Wei, Hu e Fung, (1998)) é conhecer a influência de g/i

no próprio valor predito. Essa influência pode ?er bem representada pela derivada

aÓÍ/aZ/i que é igual a hÍ{ no caso normal linear, em que hü é o á--ésimo eles-nento

da diagonal principal da matriz de projeção H = X(X.rX) iXr e X é a matriz

modelo. Extensões para modelos de regressão mais gerais têm sido propostas, por
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exemplo, por St. Laurent e Clook (1992) e Wei, Hu e Fung, (1998) quando O é irres-

trito e por Paula (1993,1995,1999b) quando O é restrito em desigualdades lineares.

En:t particular, se denotarmos por L(OI y) o logaritmo da função de verossimilhança

de O C Z?q e por O(y) a estimativa que maximiza L(OI y), segue de Wei, Hu e Fung

(1998) que a matriz (n x n) (aP/Õyr) de pontos de alavanca pode ser expressa na
forma

GL(Õ) - {(n.)(-i.«)':(Ê.,)} lo.Õ.,,, (4.s)

em que Do = ap/aOl", Êoo = a'L(O;y)/aOaOl" e iox = a'L(O;y)/aOõyr. A

expressão (4.5) generaliza a definição de pontos de alavanca generalizados dada em

St. Laurent e book (1992).

Sendo Do = (Dp, O), e desde que

l 2
e L+# ;;- i.DgD(a)Lpv bl'

@

então usa.ndo a expressão (4.5) a matriz generalizada de pontos de alavanca toma
a forma

GL(Õ) (Õ) +GL#(Õ), (4.6)

em que

GLp(Õ) -nõM':n;n(â) '

GLó(Õ) - IÊh'DõM':D;ÊÊ'll, - GLp(Õ)},

em que M = D;D(â)DÕ + 2jgl"jjDÕÕI, 1« sendo a matriz identidade de ordem
n, D(a) e E estão definidos na seção 2.2.1. Uma interpretação interessante para

(4.6) pode ser obtida se considerarmos o procedimento de estimação de mínimos

quadrados ao invés de máxima verossimilhança, considerando a função objetivo

Q(0) - ib >ll: «:lz/: - p:(a)}:,
lZ

geral (2.2) de Wei, Hu e Fung (1998) encontramos GL(Õ) = GLp(Õ) com si
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--atei. Isto é, o procedimento de mínimos quadrados leva em conta somente a

influência da estimativa do parâmetro de locação na medida de alavanca, enquanto

o de máxima verossimilhança também tende a considerar a influência da estimativa

do para.metro de escala. Quando o parâmetro de dispersão @ é conhecido é fácil

mostrar que GL(O) = GLp(õ). Contudo, para o caso normal, desde que DTÊ = O

a influência de @ na matriz generalizada. de pontos de alavanca anula-se e GL(O)
reduz-se à matriz jacobiana de pontos de alavanca

i - nó {Dónõ - lõ'llnó,ilJ' D;. (4.7)

St. Laurent and Cook (1992) comparam (4.7) com a matriz de pontos de alavanca

do plano tangente definida por Ü = DÓ(DTDÕ)'iDa", que é a matriz de projeção

ortogonal no subespaço gerado pelas colunas da matriz DÕ Nesse caso, seguem as

propriedades 0 < /zÍÍ < 1, >1: AÍ{ - p e que hÀ;À: = 1 implica em hik = 0 para ã # X;.

Essas propriedades não são garantidas para ji{, o á--ésimo elemento da diagonal de

J. Podemos ter, por exemplo, jü > 1 chamado superalavalica.

4.S. l Caso tin,ear hom,oscedástico

Considere agora o caso linear homoscedástico em que 3/{ = xf© + ci e seja X a

matriz modelo com linhas xr, ã = 1, . , n. Segue que Dp = X e Dpp = O de modo

que a matriz generalizada de pontos de alavanca assume uma forma simplificada

GL(õ) - Ê + ibün-:(â)út;'li« - Ê},

em blue H = X{XTD(â)X} iXTD(â). Entretanto, se os a;s são constantes positi-

vas H pode ser interpretada como a matriz de projeção ortogonal em C'(XDi/2(â)),
que denota o subespaço gerado pelas colunas da matriz XDi/2(â). Quando ai = 1,

Vá, tem-se n - x(x'x)':x'
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4.S.2 Relação e'ntre Q medida, de in$uência, e a. mcLtüz de pontos de alada,n,ca.
generaZázados

Usando o esquema de perturbação aditivo na resposta encontramos que A. =

1(1/«')D(â)DÓ, --(2/é:)bl. Então, podemos expressar

Em particular, quando é é fixado, a matriz generalizada de pontos de alavanca
GL(O) reduz-se a

--; { l GLp(Õ)
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-nõíãnlçn(â), '
-a.'É;!.A

-Ún(â)nótdnlÇD(â)

;D(â)GL(Õ)

Nesse caso, a medida de influência bi{ assume a forma simples

b* - :GL«(Õ),

em que a{ = --2ÍIVo(u{) + 2uiWP(u{)}. Então, pela Tabela 2.1 temos que a{ = l

para o caso normal e a{ = (p + l)(p -- 3ui)/(P + uiy para a distribuição t--Student

com z' graus de liberdade. A expressão (4.8) pode sei usada para avaliar a influência

local total da í--ésima observação na estimativa /3.

GL(O)
B

(4.8)

4. 3. 3 Caso ti'n,ecLr heteroscedástico

Para o caso do modelo simétrico linear heteroscedástico pode haver interesse em

duas medidas de pontos de alavanca, a influência de Z/i no seu próprio valor médio

predito Ú{, representado por aZ/{/õZ/i e a influência de g/i em @Í, denotado por Wi

em que é = (Ói, . . . , Ó.)a". Então, pela expressão (4.5) a matriz generalizada de

pontos de alavanca aP/õyr toma a forma

GL"(O) CLg(Õ) + CL1l(Õ). (4.9)
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Desde que Do = (X, O), tP, = Xa"D(a) e Ê,.
53

-2ZTD(b), tel-nos que

GL$(O)

GL#(0)

X{X'D(a)X} :X'D(a) e

-XAE':A'X'D(a)+ 2XAE :Z'D(b),

sendo as quantidades definidas na Seção 3.2.1.

Se a matriz de informação esperada de Fisher é usada no lugar de --Loo,
então a matriz de pontos de alavanca GLP(O) pode ser expressa como GLP(O) =

X(Xrl&'tXr)':XD(â). Similarmente, a matriz de pontos de alavanca g# pode
ser expressa como

GL"(Õ) - GL{(Õ) + GLÉ(Õ),

cm que

GL#(O)

GLg(0)

-2Z{Z'D(c)Z} :Z'D(b) e

2ZAE':A'Z'D(b) ZAE :X'D(a),

em que A = 2ÍZa"D(c)Z} :ZTD(b)Xl", E = Xa"D(a)X + 2XTD(b)ZA. Se

--Loo é substituído pela informação esperada de Fisher segue que GLle(O)
-2Z(Z'l&',Z') ' :Z'D(Ê) .

4.4 Aplicações não-linear(Coelhos)

Na Seção 2.4 iniciamos a discussão sobre a modelagem não-linear para os dados

dos coelhos. Paula, Cysneiros e Galea (2003) observam que os pontos 1, 2 e 3
aparecem como pontos de alavanca nos três modelos mostrando a dificuldade de

predição na resposta para animais jovens (vide, Figura 4.4). O modelo t--Student

destaca menos observações nos gráficos de índices de C{ do que os modelos logístico-

11 e normal (vede Figuras 4.1-4.3). Aqui, os animais jovens tendem a ser mais

influentes nas estimativas dos parâmetros. A linha pontilhada nos gráficos de GLü

representa o gráfico de índices de hi{ (ponto de alavanca do plano tangente) que são

negligenciáveis, como esperado, para o caso normal, pois a curvatura intrínseca é

não signiâcativa, mas difere de valores nos modelos t--Student e modelo logístico-ll.
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A eliminação das observações 16 e 17 produz maiores mudanças nas estiilaativas do

modelo normal do que nas estimativas do modelo t--Student e do modelo logístico-

ll (vede Tabela 4.1). Eliminando os pontos influentes e de alta alavanca (vede

Tabela 4.2) ocorrem mais variações, sob o modelo normal do que sob os modelos

t--Student e logístico-ll. Nossa principal conclusão, desta análise de diagnóstico, é

que o modelo t Student com 10 graus de liberdade parece ser mais robusto contra

o esquema de perturbação heteroscedástico do que o modelo normal, previamente

usado para analisar esse conjunto de dados.

Tabela 4. 1 .A/udanças rem %2 nas estimativas dos parâmetros dos made/os a#usla.
los aos dados dos coelhos depois de excluídas as obsemações (16,1'7)

Parâmetro l Normal tio Logístico-ll
CE l -0,24 -0,13 0,11

(-13,68) (-9,83) (-9,29)
P r -4,41 -2,51 -2,18

(-14,77) (-9,90) (-9,15)
7 l -5,60 -3,35 -2,88

(-14,56) (-10,06) (-9,33)
@ -24,38 -18,87 -18,18

(-23,29) (-17,71) (-17,01)

Tabela 4.2 .A4udanças rem %,) nas esÉàmatiuas dos parámeÉros dos made/os ajusta
los aos dctdos dos coelhos deT)ois de excluídas as obter'Mações (1,2,3,4,5,16,1'í).

Parâmetro l Normal tio Logístico-ll
cv -0,3 -0,13 -0,08

(-7,38) (1,34) (2,63)
-5,97 -2,76 -1,92

(11,33) (25,16) (27,64)
l0,75 -5,19 -3,51

(47,56) (66,19) (69,55)
-40,98 -32,14 -31,18

(-37,83) (-28,53) (-27,51)

P

7

@
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Figura 4.1 Gr(Í/idos de hd ces de C{ soó o made/o n07'ma/ resquerda,), t--SÉudení
:om 10 g.t. (direita) e log'estico-ll (abaixo) ajustcLdos aos dados dos coelhos dct
rale\a C. }.

+'.

Índice
40

Índice

40

Índice



APHCAçoES NAO HNEAR (coELhos) 56

F\gula 4.2 Grá$cos de índices de Cito) sob o morte\o \or'm,al, (esquerda), t-- Stu,dent
:om 10 g.l,. (direita) e Logístico-ll (abüi=o) aj'untados aos dados dos coelhos da, Tc-beta

H' ee eH

Índice Índice

Índice
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F\gula 4.3 Grá$cos de índices de Ci Ç$Ü sob o modal,o no'r"mal (esquerdct), t-- Student
;om 10 g.l. (direita) e logístico-ll (abaixo) ajusta(los aos dados dos coelhos da Tabela

5
4 .e

16 .17
q

ee n

Índice
40

llldice

40

Índice
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F\gula z1.4 Gráficos de T)antas de alauctnca ge'neraliza,dos contra i,dado sob o modelo
normal (esql«farda), t- Student com 10 g.t. (direita,) e logístico-ll (abaixo) ajustados
üos dados dos coelhos da, Tabela, C.l.
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4.5 Aplicação heteioscedástica

Prosseguindo a análise iniciada na Seção 3.4, em que se ajustou um modelo

sinaétrico heteroscedástico para explicar o tempo gasto no serviço (g/) segundo o

número de bebidas estocadas (zi) e a distância pecorrida pelo motorista (z2), ire-

mos, agora, aplicam a.lguns procedimentos de diagnóstico de influência. A Figura

4.5 descreve o gráfico de índices de C.a, quando zl é perturbado. Podemos notar,

pelo gráfico, uma dificuldade na predição das observações 9 e 22 para todos os

modelos. Logo, pequenas mudanças nos valores de zi levam a mudanças substan-

ciais na predição das observações 9 e 22. A Figura 4.6 mostra o gráfico de índices

de C.,,. quando z2 é perturbado. Nesse caso a observação 9 aparece com maior

destaque. O gráfico de índices dos pontos de alavanca generalizados (Figura 4.7)

não indica muitas observações. Nota-se uma certa robustez do modelo logístico-ll.
As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram as variações nas estimativas depois de excluídas as

observações 9 e 22, respectivamente. Observa-se nesses casos, uma certa robustez

do modelo t--Student em relação à estimativa de (52 que parece indicar que o mo-

delo t--Student é o mais adequado dentre os modelos estudados para esses dados.
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Figura 4.5 GráHco de C«.., contra zi quando çi é perturbado soó o made/o nor-
-«al (esquerda), t- St«,de,«t co« 4 g.t. (düeita,) e logísti,co-ll (abaixo) aj«.star,os aos
lados de estoq'tte da Tabela, D.l.

5 lO 15 20 25 30
zl

5 lO 15 20 25 30
zl

= lO 15 20 25 30
zl
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Figura 4.6 Gr(Í/ico de C.., contra z2 quando z2 é perfuróado sob o made/o nor-
-nal (esql«erdü), t-Stqd.ent com 4 g.l. (direita) e log rico-ll (abafo) c-instados üos
lados de estuque da, Tabela, D.l.
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F\guia, 4..'T Grá$co de irai.ces dos pontos de alavanca generalizctdos sob o modelo
nov'mal (esquerda), t- Student com 4 g.l,. (direitc.) e log(suco-il (abaà=o) c.justados
üos dados de estuque da, Tabela D.l.
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Tabela 4.3 .A4udanças r'em %J nas estãmat uas dos parâmetros dos made/os ajusta
üos aos da,dos de estoqu,e deT)ois de escluídü a. obsema,ção 9.

Parâmetro l Normal t4 Logístico-ll

Ü 2,12

(o,oo)

3,21

(2,55)
3,17

(1,32)

-0,40

(-3 ,11)
0,17

(-5,75)
-0,33

(-0 ,81 )

-4,48

(-4,93)
4,04

(-1,35)

-3,09
(3,74)

-4,28

(-3,03)

-12,66
(3,74)

.6,56

(3,74)

30,25
(35,23)

-19,70
(35,23)

-24,44

(35,23)

Tabela 4.4 .A/udanças r'em %) rias estimativas dos parámeÉros dos made/os ajusta
dos a,os dados de estoque depois de e=ctuída a obserr"unção 22.

Parâmetro

Ü

Normal l .naíet iP«-TT

4,88
(11,57)

4,77
(l0,52)

4,75

(11,30)

-2,51

(13,86)
-2,73

(11,49)

-0,70
(2,84)

-2,62

(12,87)

-0,85

(2,09)
-0,67
(2,62)

2,20

(2,21)

7,46

(3,47)

-4,30
(2,21)

8,15

(3,47)

8,47
(2,21)

8,00

(3,47)



CAPITUL05

Métodos restritos em modelos simétricos

K l Tn+ r,-.H . l,.;,.X \.F \X U:ÍLIL\.P

Nos anos de 1959 e 1961 deram-se as primeiras publicações sobre testes para
hipóteses na forma de desigualdades. Esses trabalhos, devidos a Baitholomew

(1959a, 1959b, 1961), apresentaram resultados importantes para o caso de ordem

simples (pl < . . . < PÊ:) em À; populações normais independentes. Entretanto, fu

ram Kudâ (1963) e Nüesch (1964,1966) que mostraram que a distribuição nula
do teste da ra.zão de verossimilhanças para testam hipóteses de igualdades lineares

contra desigualdades lineares para os coeficientes de um modelo normal linear, é

uma mistura de distribuições do tipo qui-quadrado, ponderadas por pesos, dife-

rindo do caso usual, isto é, o caso em que não há restrições sobre os parâmetros do

modelo. Quando a variância das observações é desconhecida, a distribuição nula

da estatística da razão de verossimilhanças é uma mistura de distribuições do tipo

beta ou .F. Os pesos para o cálculo dessas distribuições no caso de k populações,

sob a hipótese nula, não dependem dos parâmetros. Perlman (1969) mostrou que

a distribuição nula do teste da razão de verossimilhanças para testar hipóteses de

desigualdades lineares, em que a hipótese nula é composta por desigualdades é,

também, uma mistura de qui-quadrados, e propôs um lema no qual define a si-

tuação menos favorável quando os pesos não dependem dos parâmetros. Porém, à

medida que o número de restrições aumenta, esses pesos tomam formas comple-
xas. Existem formas fechadas para os pesos até quatro restrições. Bohrer e show

(1978) escreveram um progra-ma computacional para calcular os pesos até 10 res-

trições. Esse progra-ma faz o uso de integração numérica utilizando o enfoque dado

em Childs (1967). No caso de termos uma estrutura de regressão, os pesos geral-

mente dependem dos parâmetros do modelo sob a hipótese nula. E importante
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notar que como os pesos dependem dos parâmetros, a distribuição nula não é mais

única como ocorre no caso de k populações. Em Shapiro (1985,1988) encontra-se

um resumo sobre a obtenção desses pesos. Todas as dificuldades em calcular os

pesos têm motivado o desenvolvimento de várias linhas de pesquisa nesta área.

Naturalmente, os resultados de k populações foram estendidos pata a família ex-

ponencial e, também, pala outras distribuições, tais como a multinomial. Nesses

casos, sob condições gerais de regularidade, o teste da razão de verossimilhanças

tem distribuição nula assintótica, que é uma. mistura de qui-quadrados ponderadas

com pesos similares aos do caso normal. Lee, Robertson e Wright (1993) fazem

uma revisão das diversas aproximações desenvolvidas pa.ra os pesos e apresentam
limites mais precisos, que podem ser usados quando os pesos não tomam formas

fechadas. Barlow, Bartholomew, Bremmer e Brunk (1972) e Robertson, Wright e

Dykstra (1988) e Paula (1997) lançaram livros sobre este assunto, os quais são
excelentes referências pala leitura.

O estudo do poder para os testes de hipóteses com restrições é feito através de

métodos de Monte Carlo ou de aproximações eJn torno da hipótese nula, uma vez
que os pesos assumem expressões bem mais complexas na hipótese alternativa.

Somente em alguns casos partícula.res essas funções têm forma fechada.

Nos últimos 15 anos, o estudo de testes para hipóteses com restrições, com en-

foque em regressão, teve uin grande número de artigos publicados. Kodde e Palm

(1986) estenderam os resultados de Kudâ (1963) para o caso de hipóteses não.-.

lineares e propuseram o uso de um teste do tipo Wald que, sob certas condições de

regularidade, pode ser aplicado para situações em que a função de verossimilhança

é desconhecida. Gouriéroux e Monfort (1995) mostram a equivalência assintótica

da estatística do tipo Wald com algumas estatísticas usuais. Wolak (1987,1989a)
trata o problema de teste de hipóteses com restrição para o modelo de regressão li-

near, com estruturas gerais para a matriz de variância-covariância dos erros. Wolak

(1987) propõe uma estatística da razão de verossimilhanças modificada. quando a

matriz de correlação é conhecida, porém as variâncias são desconhecidas, e mostra

que a distribuição nula é uma mistura de distribuições do tipo F. Wolak (1989a)
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estende os resultados de Gouriéroux, Holly e Monfort (1982) para o caso da ma-
triz de variância-covariância ser desconhecida e depender de um número finito de
parâmetros.

Piegorch (1990) apresenta aplicações desta. teoria em modelos lineares generali-

zados com resposta binária e alguns estudos de simulação, conlpa-rondo o poder do

teste da razão de verossimilhanças com restrições nos parâmetros com o poder de al-

guns métodos de comparações múltiplas. Silvapulle (1991,1994) estuda a aplicação

desse tipo de teste em modelos de regressão com função de verossimilhança côncava,

que englobam os modelos lineares generalizados com ligação canónica e os modelos

de regressão de Cox. Wolak (1991) demonstra pala uma classe ampla de modelos de

regressão, que a distribuição nula menos favorável não é, necessariamente, atingida

quando toda.s as restrições são satisfeitas na forma de igualdades. Nesse antigo, ele

propõe um lema, estendendo o resultado encontrado por Perlman, no qual define

um subconjunto da hipótese nula que contém a situação menos favorável. Pala

determinar a situação menos favorável deve-se pecorrer todo esse subconjunto, no

qual, computacionalmente, pode ser muito dispendioso. Wolak (1989b) sugere o
uso de testes locais que, sob condições adicionais de regularidade, possam levar

à solução do problema. Farhmeir e Klinger (1994) tratam da estimação e teste
em modelos lineares generalizados para hipóteses de restrição em desigualdades

linda.res, e apresentam estudos numéricos em que propõem um método para a de-

terminação da situação menos favorável definida no lema de Wolak. Paula e Sen

(1995) verificam que os pesos envolvidos na distribuição nula assintótica do teste

da razão de verossimilhanças, para algumas subclasses de modelos lineares gene-
ralizados e para algumas hipóteses com restrição de ordem, não dependem dos

parâmetros sob a hipótese nula quando estruturas particulares são assumidas para

a matriz modelo. Paula e Rojas (1997) aplicam esta teoria em modelos de regressão

com distribuição do valor extremo com parâmetro de dispersão desconhecido. Sil-

vapulle e Silvapulle (1995) propõem um teste, tip(Fescore, para testar alternativas

unilaterais en] modelos de regressão geral, que pode incluir observações correlacio-

nadas. Hipóteses de ordem com medidas repetidas são consideradas, por Shin, Park
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e Park (1996) e Park, Shin e Park (1998) e, mais recentemente, Cardoso-Neto e

Pauta (2001) examinam a aplicação do teste tipo-Wald proposto por Kodde e Palm

(1986) em modelos lineares generalizados com observações correlacionadas. Pauta

e Artes (2000) utilizam o teste estore, proposto por Silvapulle e Silvapulle (1995),

pala testar correlação positiva multivariada (superdispersão) em modelos logísticos

para os dados agrupados. Recentemente, Verbeke e Molenberghs (2003), também,

aplica-m o teste de Silvapulle e Silvapulle (1995) para testar presença de efeitos
aleatórios em modelos normais marginais. Sen e Silvapulle (2002) apresentam uma
excelente revisão na área de modelos restritos.

5.2 Infei'ência com restrições em igualdades e desigualdades lineares
5.2.1 Igual,dados lineares

Suponha primeiro que estamos interessados em estimar o vetor de parâmetros O

sob k restrições lineares independentes CTO dj = 0, em que Cj, .j = 1, . . . , k, são

p x l vetores e dÍ, .j = 1, . . . , k, são escaleres, ambos números conhecidos e fixados.

O problema aqui é maximizar o logaritmo da função de verossinlilhança L(O) sujeito

a restrições lineares C/3 -- d = O, ein que C = (CÍ', . . . , Cr)a" e d = (dl, . . . , db)I".

Similar a Nyquist (1991), que investigou este problema em modelos lineares gene-

ralizados, aplicaremos a metodologia da função penalizada considerando a função

penalizada quadrático (vide, por exemplo, Fiacco e McComick, 19681 Ryan, 1974)

P(O, '") - L(O) - 1; 1>: n(dj CÍ/3)'

O procedimento consiste em encontrar a solução de Hax P(O, I') para valores fixa-

dos e positivos de q, .j = 1, . , k. A solução para © será denotado por /3(7'). O

estimados restrito de igualdades é dado por

k

lJ

©" = lim /3(7').

Usando um enfoque similar ao dado em Nyquist (1991) pode-se mostrar que O(1')
é a solução do seguinte processo iterativo

'rl
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/30(r+ l) {X'D(vm)X}'' X'D(v('))y+ {X'D(vm)X}': C' x

lc {x'n(«m)xl': c'l ': ld x'n("''Dxl':
X'D(vm)yl , (5.1)

para r ' 0, 1, . . ., em que @(') é obtido de (2.7). O processo iterativo (5.1) pode
ser, alternativamente, expresso na forma

êo('+i) b''''':' + {X'D("''')X}': C' IC {X'D("''')X}': C'l ':
(d - Cbk''O) , (5.2)

para r - 0, 1, . . ., em que b('+i) denota /3(r+l) avaliado na estimativa corrente

restrita. b('+i) pode ser considerada uma estimativa de mínimos quadrados repon-

derados, sendo dada por {Xa"D(v('))X}'i Xa"D(v('))y (com os pesos avaliados na

estimativa restrita de passos anteriores) mais um termo de correção. O termo adi-

cionado é o produto de dois favores, uma constante e a diferença entre d e Cb('+i)
Desenvolvemos uma macro em S-Plus (Becker, Chambers e Wilk, 1988 e Chambers

e Hastie, 1992) e R (Ihaka e Gentleman, 1996) para ajustar modelos sii-métricos bem

como alguns procedimentos de diagnóstico. Essa macro está disponível no endereço

www . de . ufpe . br/ -'cysneiros/ell-i.ptical/ell i.pti.cal . html.

E possível mostrar que sob certas condições de regularidade (veja, por exemplo,

Gouriéroux e Monfort, 1995, Seção l0.3) #" é um estimador consistente de /3, tal
que

..,/ã(Õ' - P) -S N,(O, (JBp)':),
sendo

e

}q lim
ri , - - . ,rA ---' «)

l
lim :-.E

n-+ oo 7Z -$B]]
- {-%$#} - )'':'" -'- '''o')',
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com D(1') = diagÍri, . . . ,rA}. Então, um estimador consistente da matriz de

variância-covariância assintótica de /3" fica dado por
l

IT.. { "''X'X -'- C'D(')'r:,...,rk--'oo l @ = KãÍi- - Cr(CKooCr)':CKoo},

o qual pode ser avaliado eJn alguma estimativa consistente de ©, tais como O ou

Suponha, agora, as hipóteses Ho : CP :: d contra Hi : C/3 # d. Os métodos
mais usuais para testar estas hipóteses lineares são os testes da razão de verossi-

milhanças, Wald e escore. As estatísticas são dadas aqui, respectivamente, por

0

Õ

€;. 2ÍI,(Õ, 8) L(Õ', 8o)}

,l :. l l*$:.:1 $ 11
(CÕ - d)'Üa: ''(cÕ)(c,ê - d)
(CÕ d)'(ckBc')-:(CÕ -d)

!P (cÕ - a)'ÍC(x'x)':c'J':(c,Õ - a) e

{u,(Õ', 8o) Up(Õ, 8)}'caro(Õ){Up(Õ', 8o) - UP(Õ, 8)}

u,(Õ', 8o)'(kB,)-:up(Õ', 8g)

:1%-u,(.Õ', 8o)'(x'x) ':up(Õ', áo),

€h

€;*

em que ltPP e k'P são as matrizes de informação avaliadas em (Oa", Ó)r e (/3' , Óo)r,

respectivamente. Sob Ho e para n grande, temos que C;v, eh e (;n têm distribuição
qui-quadrado central com k graus de liberdade.

5. 2. 2 Desigual,düdes lineares

Suponha, agora, que estamos interessados em obter a estimativa de máxima

verossimilhança de © no modelo de regressão linear simétrico sujeito às restrições

CP -- d > O; isto é, temos interesse em resolver o problema .,. max. .. L(/3, é).
{(c#-d>O),@} " ' ' '
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Podemos aplicar as condições de Kuhn-Tucker (vide, por exemplo, Hildreth, 19571

Luenberger 19691 Nocedal e Wright, 1999) para atingir o máximo global restrito.

Considere, então, a função Lagrangiana

r(/3, #)
k

E
{-1

L(P, @) + Àj(CÍ© dj),

em que À = (Ài, . . . , Àx;)r > O denota o vedor de multiplicadores de Lagrange.

As condições suficientes para garantir que © corresponda à estimativa restrita por

desigualdades (veja, por exemplo, Fahrmeir e Klinger, 1994) são dadas por

(i) Cr© -- dj = 0 para.j C IÇ {l,...,k} e Cr/3 > dj pala todos g 1; isto é, © é
um ponto admissívell

(n) existe .i(Ãi, . . . , ,ik)r > O tal que ar(P, d')/Õ© l(Õr,.i),'- O; isto é, (Or, .P)r
é um ponto estacionários

(iii) srÊpps l(Õr,Õ)'< O para todo s # O e s € {sjC7's -- dj = 0,.j c l,Ãj >

0 e Crs -- d} > 0,J çÉ l, ,ij = 0}.

Essas condições são equivalentes a encontrar /3 através de um procedimento de

busca que consiste em maximizar L(#,@) sujeito a Cr/3 -- dj = 0, .j C 1, para
cada l Ç {l, . . . , k}. A estimativa restrita por desigualdades © é obtida através de

problemas de maximização que satisfaçam as condições (i), (ii) e (iii). Então, o pro-

blema restrito por desigualdades reduz-se a um problema restrito por igualdades,
que pode ser resolvido pelos procedimentos dados na Seção 5.2.1.

A distribuição assintótica de /3, supondo que o espaço paramétrico é da forma

{C/3 »: d}, não é necessariamente normal. Essa distribuição depende se o verda-

deiro valor do parâmetro satisfaz CO -- d > O ou CI/3 -- d = O. Para o primeiro caso

o estimador restrito por desigualdades coincide assintotícamente com o estimador

irrestrito e, portanto, /3 tem a mesma distribuição assintótica de #. Contudo, se

o verdadeiro valor pertence à fronteira do conjunto de desigualdades lineares, a

distribuição assintótica de © tem a forma de uma normal truncada em C/3 -- d = O

(veja discussão, por exemplo, em Gouriéroux e Monfort, 1995, Seção 21.1)



TESTESUNILATERAIS

5.3 Testes tutilaterais

5.3.1 (caso l

71

Consideraremos nesta seção o problema de testar as hipóteses Ho : C/3 = d

contra H2 : (]/3 a: d, com pelo menos unia desigualdade estrita em H2. Esse tipo

de hipótese unilateral não exige, necessariamente, que o espaço para-métrico seja do

tipo {CI/3 > d}. Em geral, essas hipóteses são testadas qua.ndo existem suspeitas

de que os parâmetros satisfazem determinadas restrições, embora o contrário seja

possível teoricamente. As estatísticas usuais razão de verossiinilhanças, Wald e
escore tomam, neste caso, as formas

2li,(.Õ, 8) L(.Õ", 8o)l

(CÕ-d)'Ícklilc'} :(CÕ- d)

:?(CÕ d)'ÍC(X'X)':C'J':(CÕ - d) e

{u,(Õ', 8o) up(Õ, Õ)}'(kgp)-:Íup(,à', Õo) - up(Õ, Õ)}

;ll-ÍU,(Õ', 8o) - up(Õ, Õ)}'(x'x)':Íup(Õ', 8o) UP (#, @) } ,

respectivamente. Sob condições regulares dadas em Gouriéroux e Monfort (1995,

Seção 21.3) por exemplo que o espaço paramétrico de /3 é aberto, segue-se que

as estatísticas {av, Cw e esn são assintoticamente equivalentes a uma mistura de
distribuições qui-quadrados, tais que

PrleXV c} = :w(k,r;A)PrÍX? > c},

e w(k, ?l Ays são conhecidos como probabilidades de nível (veja definição e ex-

pressões, por exemplo, em Shapiro, 1985) as quais são expressas como funções dos

coeficientes de correlação associados com a matriz a.. Esses coeficientes de cor-

relação são o mínimo de informação necessária pala calcular a distribuição nula

*.;l l*$«..1É':$h2

g

A

Z 0

€Ry

(SR

(5.3)
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assintótica dada em (5.3) uma vez que w(k, /; .A) depende de A somente através

da matriz de correlação. Devido à dificuldade de cálculo das probabilidades de

nível para cinco ou mais restrições, várias aproximações têm sido propostas (veja,

por exemplo, Robeitson, Wright e Dykstra 1988, Cap. 3). Todavia, procedimentos

computacionais pala o cálculo dos pesos w(X;, rl A) estão disponíveis (veja, por

exemplo, Bohrer e show, 1978 e Sun, 1988a, 1988b). Se os pesos u(k,r; .A)'s não

dependerem de /3 através dos coeficientes da matriz de correlação associada à .A,

então, a distribuição dada em (5.3) é única. Examinando a expressão de Kpp dada
na Seção 5.2, podemos concluir que w(k, rl A) não depende de /3 na classe de mo-.

delos !ineares simétricos. Essa propriedade não é verificada em geral. Por exemplo,

em modelos lineares generalizados ocorre somente em alguns casos particulares

(veja, por exemplo, Pauta e Sen, 1994,1995 e Paula, 1996, 1999a).

5. 3.2 Caso 2

Consideraremos agora as hipóteses H2 : CJ© > d contra HI -- H2. Neste caso, as

estatísticas usuais razão de verosssimilhanças, Wald e escora tomam a forma

€R. 2ÍL(0, é) - L(0, @)}

(c,õ - cÕ)'lcüãc'} :(cõ - cõ)
]%(CÕ - CÕ)'ÍC(X'X)':C'J''(CÕ - CÕ) e

©

u, (Õ, Ó)'(Üg,) -:up(Õ, Õ)

{u,(õ, 8)'(x'x)':up(Õ,Ó)4d.

:.: 1:1 * $«.: 1H=942

€&

€â,

Quando os pesos w(k, Z; Ays dependem de /3 a distribuição nula assintótica

menos favorável das estatísticas dos testes pode ser muito complicada de ser de-

terminada (vide, Wolak, 1991). Felizmente, como foi observado na última seção,
w(k,/l A) não depende de © na classe de modelos lineares simétricos. Assim, a
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distribuição nula menos favorável das estatísticas (%l,., eb e {âR fica dada por

PrÍe%V »: c} = >1:w(k, k g; A)PrÍX? a: c},

em que c > 0. Um algoritmo de busca é necessário para encontrar a distribuição

nula menos favorável quando os pesos dependem de © (vide, Wolak, 1991)

k

Z 0

73

(5.4)

5.4 Assinaturas de TV a cabo

Nesta seção será reanalizado um exemplo discutido em Ramanathan (1993),
(vide também Cysneiros e Paula, 2003) em que sete variáveis são observadas em 40

áreas metropolitanas (veja Apêndice E). O principal interesse é explicam o número

(em milhares) de assinantes de TV a cabo, (g/) segundo o número (em milhares) de

domicílios na área, (zi), a renda per capita por domicílio com TV a cabo, (z2), a

taxa de instalação, (z3), o custo médio mensal de manutenção, (aç4), o número de
canais a cabo disponíveis na área, (z5) e o número de canais abertos com sinal de

boa qualidade na área, (z6). Como Z/ corresponde a dados de contagem usaremos

a transformação raiz quadrada a fina de tentar estabilizar a variância. Propomos,
então, o modelo

..,/Ê - 0o + > : Ü«j: + ':,

em que ci -., S(0, @) são erros mutuamente independentes.

Além disso, é razoável esperar que o efeito de cada coeficiente seja unidirecional,

embora a direção oposta não seja teoricamente impossível. Por exemplo, é razoável

querer testar se o número esperado de assinantes de TV a cabo decresce a medida

que o custo médio mensal de manutenção cresce, isto é, testar Ho : P4 -: 0 contra

H2 : P4 < 0. Seguindo o mesmo raciocínio para as demais variáveis podemos estar

interessados em avaliar as direções /3i }: 0, P2 a: 0, 0a < 0, ós ): 0 e Põ < 0.

6

lJ
ã - 1, . . . , 40, (5.5)

,4náZãse sob erros nolmaás

Inicialmente, ajustamos o modelo (5.5) assumindo erros normais. As estimativas

restritas são dadas na primeira coluna da Tabela 5. 1 . Aplicando testes t--unilaterais
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não rejeitamos a hipótese de que cada coeficiente P2, P3 e P4 sela igual a zero, ao

nível de significância de 5%, enquanto alguma dúvida aparece para o coeficiente Ps

cujo p-valor está em torno de 3%o. Os coeficientes restantes Pi e 06 são altamente

significativos nas direções unilaterais. O único coeficiente estimado com sinal oposto

é P3, mas isto não é devido a. multicolinearidade que é desprezível neste exemplo.

Tabela 5.1 .Estimafàuas de mázãma t;erossámi/dança ãrrestrátas Íen'os padrões2

Parâmetro l Normal t6 PE(0,3) Logístico-ll

ü l 2,319 3,335 2,635 3,122

(2,233) (1,866) (1,939) (1,907)

Pi l 0,034 0,035 0,034 0,034

(0,002) (0,002) (0,002) (0,002)

P2 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001

(0,0003)(0,0002)(0,0002)(0,0002)
P3 l 0,035 0,010 0,023 0,014

(0,040) (0,033) (0,034) (0,034)

P4 l -0,245 -0,318 -0,268 -0,301

(0,182) (0,152) (0,158) (0,155)

ü l o,134 0,118 0,122 0,119

(0,059) (0,049) (0,052) (0,051)

P6 l '0,361 -0,319 -0,335 -0,327
(0,134)(0,111)(0,116)(0,114)

@ l l,015 0,665 0,573 0,298

(0,227) (0,182) (0,146) (0,078)
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Tabela b.2 Está«-tidas de má=iv«a '"erossi«ilt'a«,ç" rest«'itas (e«os 'p«drões)

Parâmetro Normal t6 PE(0,3) Logístico-ll

ü l 2,292 3,413 2,559 3,219

(2,205) (1,860) (1,948) (1,906)

0,034 0,035 0,035 0.035

(0,003) (0,002) (0,002) (0,002)

0,0002 0,0001 0,0002 0.0002

(0,0002)(0,0002)(0,0002)(0,0002)
o,ooo o,ooo o,ooo o,ooo

(o,ooo) (o,ooo) (o,ooo) (o,ooo)

-0,208 -0,312 -0,242 -0,292
(0,163) (0,148) (0,155) (0,151)

0,124 0,116 0,120 0,116

(0,054) (0,049) (0,051) (0,050)

-0,376 -0,321 -0,352 -0,329
(0,122)(0,111)(0,116)(0,113)
1,038 0,664 0,570 0,299

(0,232) (0,182) (0,148) (0,079)

Ü

a

é

Então, para verificar se os quatro coeficientes são conjuntamente iguais a zero,

aplicamos os testes estatísticos definidos nas Seções 5.2 e 5.3 para analisar, respec-

tivas-Dente, as hipóteses Ho : C© = O contra Hi : CO # O e Ho : C© = O contra

H2 : (:JO > O, com pelo menos uma desigualdade estrita em H2, em que

o o l
o o o
o o o
o o o

0

l
0

0

C
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Tabela 5.3 Ua/ares das esfatúÍicas dos testes e p-ua/or centre parênteses)

Estatística l Normal tõ PE(0,3) Logístico-ll

(;R l 6,615 8,536 9,111 8,502

(0,158) (0,074) (0,058) (0,075)

e;l,, l 7,231 8,651 8,327 8,322
(0,124) (0,070) (0,080) (0,080)

eh l 7,926 8,875 7,700 8,215

(0,094) (0,064) (0,103) (0,084)

Csx l 5,875 8,387 8,665 8,262

(0,064) (0,020) (0,018) (0,021)

eav l 6,328 8,560 7,943 8,144
(0,052) (0,019) (0,025) (0,023)

(w l 6,856 8,901 7,546 8,146

(0,041) (0,016) (0,030) (0,023)

Os resultados dos testes estatísticos (p-valor entre parênteses) são apresenta-

dos na primeira coluna da Tabela 5.3. Pode ser mostrado que a distribuição nula

assintótica das estatísticas eav, Csn e Cw é uma mistura de distribuições qui-

quadrados com pesos u(0, 41 A) = 0, 0711 w(1, 41 A) = 0, 2611 u(2, 41 .A) = 0, 3731

u(3, 41 A) = 0, 239 e w(4, 41 A) = 0, 056. Os resultados indicam que a hipótese nula

não é rejeitada em geral, ao nível de 10% para os testes bilaterais e ao nível de 5%

para os testes unilaterais.

Contudo, devido à falta de robustez das estimativas de mínimos quadrados con-

tra observações aberrantes, iniciamos algumas análises de resíduos. A Figura 5.la

apresenta o gráfico dos resíduos padronizados, contra os valores ajustados. O gráfico

não nos fornece indícios de alguma tendência sistemática, conhmando a proprie-

dade de que .«# estabilizada a variância dos erros. Além disso, a área 14 aparece
com um alto valor residual (maior do que 3), sugerindo a possibilidade da influência

dessa observação na decisão da estatística do teste. O envelope gerado, como pro-
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posto por Atkinson (1981), é apresentado na Figura 5.2a indicando que a suposição

de distribuição normal pala os erros não parece ser inapropriada, mesmo com a

área 14 aparecendo fora do envelope.

Tabela 5.4 Vazar das estaÉútãcas dos testes e p-valor r'entre parênteses) ezcZuãndo
ü área ]4.

Estatística

€ R

€h

ÇSR

A eliminação dessa área do conjunto de dados reduz drasticamente o p.-valor
das estatísticas dos testes, como podemos notar pela primeira coluna da Tabela

5.4 quando comparado com a Tabela 5.3. Nota-se que, a área 14 tem uma alta

proporção de domicílios com TV a cabo, taxa de instalação alta e um custo mensal
relativamente alto de manutenção, os quais estão em desacordo com o alto número

de assinantes. Calculamos a influência local total Ci(Lesaare e Verbeke, 1998)

usando as expressões de curvatura calculadas por Galea, Pauta e Uribe-Opazo
(2003) em modelos lineares simétricos. Os gráficos de índices de Ci são apresentado

nas Figuras 5.3a-5.5a para o caso normal. Como podemos observar nestas figuras, as

áreas 14 e l aparecem como as observações mais influentes. A eliminação da área l

faz com que todas as estatísticas dos testes sejam não significantes (veja a primeira

Normal   PE(O, 3) Logístico-ll

l0,902 11,144 11,733 11,379
(0,028) (0,025) (0,019) (0,023)
12,787 11,420 12,419 11,675
lo,oi2) (0,022) (0,014) (0,020)
15,133 11,865 13,971 12,209
lo,o04) (0,018) (0,007) (0,016)
l0,902 11,145 11,734 11,379
(0,006) (0,006) (0,004) (0,005)
12,787 11,420 12,419 11,675
(0,003) (0,005) (0,003) (0,004)
15,133 11,865 13,971 12,209
(o,001) (0,004) (o,001) (0,003)
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coluna da Tabela 5.5). Essa área tem ul-na pequena proporção de domicílios com

TV a cabo, porém um grande número de canais a cabo.

Tabela 5.5
a, área, l.

V«to. d«s est.tístic«s dos testes ' p-«lo« (e«-t« p«ê.«teses) e«l«ind.

Estatística Normal

3,097

(0,542)

3,227

(0,521)

3,364

(0,499)

2,841

(0,245)

2,948

(0,234)

3,062

(0,222)

tõ

6,387

(0,172)

6,397

(0,171)

6,779
(0,148)

6,387
(0,050)

6,397
(0,050)

6,799
(0,042)

PE(O, 3)

5,524

(0,238)

5,017
(0,286)

4,393

(0,355)

5,482

(0,075)

5,002

(0,094)

4,449

(0,120)

Logístico-ll

5,895

(0,207)

5,661

(0,226)

5,562

(0,234)

5,895
(0,063)

5,661

(0,070)

5,562
(0,073)

€h

(SR

Análise sob outros erros sãmétücos

A fim de tentei acomodar as áreas l e 14 ou pelo menos tentar reduzir suas

influências nos resultados das estatísticas dos testes, reajustamos o modelo (5.5)
assumindo distribuições para os erros com caudas mais pesadas que a normal.

Inicialmente, ajustamos o modelo com erros seguindo distribuição t Student com z/

graus de liberdade. Se assumirmos que p > 4, então um estimativa consistente para

p pode ser obtida dos resíduos ordinários ri = 3/{ -- Õi, ã = 1, . . , n. Essa estimativa

é dada por ú - ::l:ll:S, em que 7h2,i = àlZÍ!:gli81;lb. (Arrelano-Valle, 1994). Para
o conjunto de dados do exemplo encontramos í) = 6. As estimativas irrestritas de

máxima verossimilhança pa-ra os parâmetros sob distribuição t--Student com p = 6

graus de liberdade, são dadas na segunda coluna da Tabela 5.1. Note que os erros
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padrões aproximados sob o modelo t--Student são, em geral, menores do que os
erros padrões sob o modelo normal. Os valores das estatísticas dos testes bilaterais

e unilaterais, são descritos na segunda coluna da Tabela 5.3, indicando pela rejeição

da hipótese nula aos níveis de significância de 10% e 5%, respectivamente. A análise

residual sob o modelo t--Student é descrita nas Figuras 5.lb e 5.2b, indicando a

área 14 com um alto resíduo, que aqui é acomodado no envelope. O envelope gerado

para o modelo t--Student não apresenta nenhum aspecto incomum. Eliminando a.

área 14 nota-se que os valores das estatísticas dos testes, descritos na segunda
coluna da Tabela 5.4, não mudam como no caso normal confirmando a robustez

da distribuição t Student contra observações aberrantes. As Figuras 5.3b-5.5b
apresentam os gráficos de índices de Ci para o modelo t--Student e, como podemos

observar nesta figura, que as áreas l e 21 aparecem com alguma influência. A

eliminação da área l (veja Tabela 5.5) muda a decisão baseada nos testes bilaterais,

mas não muda muito os p.-valores nos testes unilaterais.

Outras duas distribuições para o erro com caudas mais pesadas do que a normal

foram também assumidas, exponencial potência com k = 0, 3 e logística-ll. Foi

asse-amido arbitrariamente k = 0, 3 para tentar acomodar a observação aberrante

14. As estimativas de máxima verossimilhança irrestritas para os parâmetros dos

modelos exponencial potência e logístico-ll são, respectivamente, dadas na terceira

e quarta colunas da Tabela 5.1. Os valores das estatísticas dos testes são apre-
sentados na terceira e quarta colunas da Tabela 5.3. Como se pode notar, há uma
similaridade entre os resultados para esses dois modelos e o modelo t--Student com

z/ = 6 graus de liberdade. Pelas Figuras 5.lc, 5.Id, 5.2c e 5.2d, pode-se observar

que a área 14, também, aparece como uma observação discrepante, porém, os enve-

lopes gerados apresentam um comportamento similar ao do modelo t Student. Os

gráficos de índices de Ci(vide Figuras 5.3c-5.5c e 5.3d-5.5d) confirmam a influência

das áreas l e 14. A eliminação da área l muda mais os p-valores das estatísticas

dos testes sob o modelo exponencial potência, no sentido de não rejeitar a hipótese

nula, do que sob os modelos t--Student e logístico-ll. O modelo t--Student parece

ser o modelo mais robusto dentre todos os modelos ajustados.
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F\gula 5.L Grá$co de t,. co«-trü os valores ajustados para o «odeio (5.5) sob e«ros
lü) normal, (b) t-Stud,ent com 6 g.l., (c) EP(0,3) e (d,) logístico-ll.
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?\gula, E).2 Grá$co normal de p'robabilidades com envelope pcLra, o resíduo t,. para,
) mo(leio (5.5) sob erro (a) nomnat, (b) t--Stu(lent com 6 g.l,., (c) EP(0,3) e (d)
,og(suco-ll.

Percelltis da ]V(O, l)
.2 -1 0 1 2

Percentis da N(0, 1)
jb)(a)

Percentis da JV(0, 1)
lc)

Percentis da /V(0, 1)
ld)
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ç?\gula, 5.3 Grá$co de 'índices de Ci para as estimativas dos 'parâmetros do m,odeio

IS.S) sob e«''o («) «-o««''l, (b) t-Stude,«t co« 6 g.l., (c) EP(0,3) e (d) t.g ligo-ll.
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Figura 5.4 Gr({/ico de z'ndíces de Ci(P) para as esfámaÍãuas dos parámeÍros do
rtodelo (5.5) sob ewo (a,) n07mal, (b) t--Stude'rtt com 6 g.l., (c) EP(0,3) e (d)
Logístico-ll.
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Figura 5.5 GráHco de hdàces de Cl{(@) para as estãmatãuas dos parámefros do
rtodelo (5.5) sob em'o (a) normal, (b) t--St'udent com 6 g.t., (c) EP(0,3) e (d)
Log'estico-ll.
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Tabela 5.6 Mztdanças rem %2 nas est maÉãuas dos parâmetros dos made/os ãm'es

fritos aá«,stü'los «s d'"'ios de TV Q cabo exclui«-do as áreas l e i4 (e«ros padrões)

Parâmetro l Normal t6 EP(0,3) Logístico-ll

Õo l 80,34 22,37 52,60 30,77
(-23,92)(-16,56)(-20,98)(-18,46)

Pi l l0,25 13,03 13,77 12,58

(-14,60)(-6,34)(-11,30)(-8,48)
P2 l 60,10 -44,03 -53,54 -47,37

(-24,31)(-16,99)(-21,39)(-18,88)
P3 l -140,56 -287,74 -173,80 -225,81

(-22,26)(-14,75)(-19,26)(-16,69)
04 l 30,14 4,89 19,37 9,36

(-21,87)(-14,31)(-18,85)(-16,27)
Ps l -33,37 -35,33 -34,28 -34,24

(-21,93)(-14,39)(-18,92)(-16,34 )

a6 l '38,91 -40,19 -39,46 -39,41
(-19,70)(-11,93)(-16,60)(-13,94)

é l -44,80 -33,62 -40,47 -36,61
(-43,37)(-31,90)(-38,92)(-34,96)

A principal conclusão deste exemplo é que a transformação .JÍ parece estabilizar

a variância da resposta, e mais, as distribuições t-Student, exponencial potência

e logística-ll são menos influenciadas pelas observações discrepantes l e 14. Os
testes unilaterais baseados nesses três modelos ajustados indicam para a rejeição

da hipóteses nula ao nível de significância de 5%o, enquanto sob o modelo normal

a rejeição da hipótese nula torna-se mais evidente somente depois da retirada da

observação discrepante 14. Contudo, o modelo f--Student parece ser o mais robusto

contra as observações influentes l e 14 do que os outros três modelos. Isso pode ser

verificado pelas variações nas estimativas dos parâmetros descritas na Tabela 5.6.
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As grandes variações nas estimativas de Da podem ser devidas a esse coeficientes não

ser significativo. Se continuarmos o processo de seleção com o modelo t--Student

somente os coeficientes P2, /33 e a4 são removidos do modelo. Então, o modelo filial

fica dado por v#i = pi +ci, em que c{ -.., t6(0, @) com pí = Po +Pizii +PSziS +Õ6z{6

e Do - 2, 998(0, 517), Õ: - 0, 034(0, 002), À - 0, 105(0, 050), À - -0, 313(0, 094)
e é 731(0, 200).

5.5 Estudo de sensitividade

E bem conhecido que distribuições de erros com caudas tllais pesadas do que a

normal tendem a ser robustas contra observações aberrantes, contudo pouco tem

sido investigado sobre a robustez de tais distribuições contra observações influen-

tes ou de alta alavanca. A fim de tentar esclarecer esse ponto para alguns erros
simétricos, apresentaremos, a seguir, um estudo de sensitividade em que algumas
observações são perturbadas no sentido de se tornarem influentes na estimativa

da inclinação do modelo de regressão linear simples Z/i = cv + Pzí + c{, em que
c{ -, S(0, @)- O comportamento da estatística da razão verossimilhanças será estu-
dado.

Para algumas configurações particulares para a, P e @ e rz :: 50, z{ foi gerado

de uma distribuição uniforme no intervalo (0, 1). Consideramos para ilustrar ci
seguindo distribuições normal, t--Student com 12 e 3 graus de liberdade, exponen-

cial potência com k = 0, 3 e k = 0, 6 e logística-ll. Para a distribuição exponencial

potência com k > 0, o coeficiente de afastamento de curtose 72 é positivo (lep-
tocúrtica) e cresce com k e para k < 0 tem-se 72 < 0 (platicúrtica). A distribuição

logística-ll tem coeficiente de afastamento de curtose ,y2 = 1, 2 maior do que o

coeficiente da distribuição normal ('y2 = 0). Após gerarmos a variável explanatória

zí, aplicamos um esquema de perturbação no maior valor da variável explanatória,

z..., a fim de fazê-lo ponto de alta alavanca, de modo que z,.., - z... + aa.
pala a C 10, 3j. Então, aplicamos testes unilaterais para avaliar Ho : P = Po contra

H2 : P > Õo, em que Po foi escolhido apropriadamente para cada distribuição dos

erros tal que o p valor ficasse próximo de 5% para a :; 0. Para conârmar a in-
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fluência de z.., sob a = 3, calculamos os elementos da diagonal principal da. matriz

generalizada de pontos de alavanca (;L(O), definida em Paula, Cysneiros e Galea

(2003). O gráfico de índices dos elementos da diagonal principal GLii é apresentado

na Figura 5.6. O comportamento da variação do p-valor para exr é descrito na Fi-

gura 5.7. Como podemos notar os modelos t--Student com 3 graus de liberdade,
exponencial potência com k = 0, 3 e logística-ll parecem ser mais robustos contra o

esquema de perttubação aplicado, sugerindo que os modelos simétricos com caudas

mais pesadas do que a normal podem ser também robustos contra pontos de alta
alavanca e influentes.

Figura 5.6 Gr({/ico de áhdÍces de GLi{ para o made/o sámétrãco perÉHTZ)ado Óa
iob erros (a) noT"m,at (b) t-Student com 3 g.l., (c) t--Student com 12 g.t.,
E}P(0,3), (e) EP(0,6) e (f) logístico-ll.

8e
%e '. .

e
©

0 10 20 30 40 50
Índice
(a)

0 10 20 30 40 50
Índice
(b)

0 10 20 30 40 50
Índice
(c)

'-+

e

P .'Pa +P© 8

Índice
(d)

0 10 20 30 40 50
Índice
(e)

0 10 20 30 40 50
Índice
(f)



ESTUDO DESENSITIVIDADE 88

Figura 5.7 .Estudo de sensãtiuádade o p-'valor dct estai(stàca. E.itv sob per.
Lurbações lla uctüáuel, e planatóüa.
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CAPITUL06

Inferência em modelos t--multivariados restritos

6.1 Mlodelo linear t. multivariado

Suponha que temos n indivíduos sendo cada um observado em mí ocasiões.

A resposta observada para o á-ésimo indivíduo será formada pelo vetor mi x l
y{ = (Z/{i, . . . , g/:«.)r. Além disso, assumiremos o modelo linear

y{ = Xli/3 + ci, á = 1,...,n, (6.1)

em que Xi é uma matriz de planejamento conhecida de dimensão mi x p, © =
(PI , . . . , A,)I'' e os ci's são vetores mi-dimensionais de erros independentes. Cada ci

é assumido seguir uma distribuição t--multivariada f«:(O, '©{, u ), cuja função de
densidade toma a forma

em que Qi é uma matriz escala e os q's representam os graus de liberdade.

Portanto, segue de Longe, Little e Taylor (1989) que E(y{) = Xi© (u > 1) e

Var(yi) = ;;f.2'©{ (z'i > 2). Podemos parametrizar a matriz '©{ assumindo que

©{ ::; a2R{, em que a2 > 0 é um parâmetro de escala e R{ = Ri(p) é uma matriz

de correlação para cada indivíduo repara-metrizada por um conjunto de parâmetros

P - (PI, . . . , pq)r que não dependem de #. Assumiremos, também, que os U's são

fixados. Os modelos definidos por (6.1) e (6.2) serão chamados de modelos lineares
É--multivariados.

Modelos lineares e não-lineares com distribuição t--multivariada para os erros

têm sido investigados em vários contextos. Por exemplo, Longe, Little e Tay-

lor (1989) apresentam inferência básica para modelos t--multivariados com graus

de liberdade desconhecidosl mais recentemente, Kowalski, Mendonza-Branco, Tb

Â:(.) -
I'{(z,i + mi)/2}

i'(«ç /2)(«'«. ) ":/'l©':l:/' l + -L{.f©'i:.:}z/ - ' ' ' '

(pi+mi)/2
) (6.2)
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e Gleser (1999) comparam inferência clássica e Bayesialla eln modelos lineares

t--multivariados, enquanto Fernandez e Steel (1999) revelam alguns problemas

de ambos os métodos em modelos lineares t--multivariados com graus de liber-
dade desconhecidos. Pinheiro, Liu e Wu (2001) propõem um modelo linear robusto

hierárquico de efeitos mistos, em que o efeito aleatório e o erro seguem distribuição
t--multivariada.

O logaritmo da função de verossimilhança para o modelo (6.1) pode ser escrito
como

L(©, a', p) É:..*: ;*".:.'

--E:.. {: -- Mb: ©'Kj:&: - X:a}, 'P

Z

l
logjRil2

em que Ti = 1'(z'liu)/l(«-«':)"'/'1'(?)l, '' = (PI,...,Un)7', y = (Z/i,...,g.)a" e

I'(') é a função gama. Denotando «,{ = (u + mí)/{pi+ Dx:(yi,Xi,©)}, em que

Dx.(yi, Xí, ©) = (yi Xi/3)rRj:(y: -- X{P)/a' é a distância de Mahalanobis, a
função encore para P, a2 e p fica, respectivamente, dada por

UP(©, a', p) S }l: «,:XTR;:(y: - X:/3),{-1

-B * i$ (":;") {J3h$h
-;S + il )l: «,:D«: b:, X:,g
(U,.(#, a', p), .. . , U,,(O, a:, p))',

lZ

U.:(#,a:,p)

e

U,(P, a', P)

em que

U,, (#, a:, P) («;:t)*à $«:'«: *:",'«;:t";:'":-*:',,
para j " 1, . . . , q
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A matriz de informação de Fisher para O - (/3r, o-2 pa")r é dada por

[Kpp O O]
Koo= 1 0 K.,., K.,p l

1 0 Kp,2 KppJ

91

em que

Kpp

q + m7z{ + 2 '

X:Rj:Xi,

K.2.,

K.2p é um vetar (l x q) em que o Z?--ésimo elemento é dado por

:;=-)' («;::) .

K., é uma matriz (q x q) em que o (ZI, s)--ésimo elemento fica expresso na forma

:/üb) '- («;::«;::

;J-) ' («;::) '- («;::)}
Pode-se mostrar que P e p são parâmetros ortogonais como também /3 e o-2

O processo iterativo conjunto para resolver UP(©, a:, p) = O, U.,(O, a', p) = 0 e
U,(P, a:, p) = O é dado por

Ka2p.

KPt.Ç) s

E
{=1 / {=1

/3('+t) - EuÍdXTRÍnX: wjdXTR;myi (6.3)

e

0('+i) - argmaxO{L(P('+'), 0)}, cona O = (a', pl")I" (6.4)

para r = O, l,

Deve-se iniciar o processo iterativo (6.3)-(6.4) com valores iniciais O(o), a2(0) e

p(o). Para resolver (6.4) podemos aplicar algum algoritmo de maximização, tal

como quase-Newton, scoNng-Fisher ou EM. Temos trabalhado com o alnoritmo
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quasi-Newton, BFGS implementado no software Ox (veja, por exemplo, Doornik,
1999). Note que, de (6.3) o peso uf'), é inversamente proporcional à distância de

Mahalanobis, de forma que observações aberrantes tendem a ter pesos menores no

processo de estimação. Portanto, é esperado que o processo iterativo (6.3) forneça

estimativas mais robustas contra pontos aberrantes do que o caso normal. Segue

sob condições de regularidade (veja, por exemplo, Maronna, 19761 Longe, Little

e Taylor, 1989 e Kowalski, Mendonza-Branco, Tu e Gleser, 1999) que © é um
estimador consistente ©, e

V'ã(© -- O) -L N,(O,Jã), em que JPP
l

lim Kpp
rz 'o0 7}

'-';., Üã - {$ EL: (á=b) (X:Êj:X:)}': é "m «t:m,d« «:;'«'. -,
matriz de variância-covariancia assintótica de /3. Assumiremos que ui = z/ e que p
é substituído por um estimador consistente na expressão acima.

6.2 g grupos

Suponha que temos agora g grupos, tal que cada um tenha nz indivíduos que são

observados nas mesmas m ocasiões. A resposta observada para o ã-ésimo indivíduo

do g-ésimo grupo formado é dado por yiz = (Z/{zi, . . . , Z/{?.)]", ã = 1, . . . , n/ e .e =
1, . . . , g.. Além disso, assumiremos o modelo

yiz = Pzl. + ci?,

em que lm é um vetor mx l de uns e eí/ -' t«(O, 'bÍZ, pZ) com 'bíz = .-:R(p) e a: > 0,

em que R(p) denota a matriz de correlação para cada indivíduo, J = 1, . . ,m.

Portanto, temos que E(3/ízJ) = pz e Var(3/Ízj) = Q:ão2. A estimativa de máxima
verossimilhança de /z/ toma aqui a forma

>l:ú«i:ln':(Õ)i« l l :ú: i:IR':(ê)y«
í-l J kÍ-t

'm q«e «,« - (PZ+m)/{«.+D«(y«, p.)} com O«(y«, p.) - $(y«-p.l.)'R':(y«-
prl.). Assumindo que 7 --> 7/, VZI, quando n --, oo segue que sob condições de

l

(6.5)
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regularidade que
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vã(» - p) -S N,(O, Jj::),

em que/z =(pl,. .., pg)I", n = ni+ ' + ng e Jp = diagÍuf, . . . , uj}

JU : gl 2 (=;h) o;«-::«,

$ (;'Sb) o=«-::«,
Então, um estimador consistente para a variância assintótica de A/ é

lgl á (zn'b) '::':-'«,I':
: (qHr) .:;'-::.,-:,

em que â' = : >1:7.: >1:Z: )l:;:: âiz(g/{/J »/): e ]ã = R(») pode ser

algum estimador consistente de p.

com

«}

dado por

(6.6)

avaliado em

6.3 Restrições ein igualdades lineares

Suponha, inicialmente, que estamos interessados na. estimação do vetor de parâme-

tros © sob k restrições lineares independentes Cr# -- df = 0, em que Clj, J =
1, . . . ,k, são vetores p x l e dj, .j = 1, . . . , k, são escaleres, ambos números co-

nhecidos e fixados. O problema aqui é maximizar o logai-itmo de função de ve-
rossimilhança L(/3, a', p) sujeito a restrições lilaeaies C© -- d = O, em que C

(Cr, . , Cl")7' e d = (dl, . . . , dk)I". Considere a função penalizada quadrático

P(P,a2,p,.P) - L(©,a',p) - {>:@y(dj CÍPy

O procedimento de maximização como foi visto na Seção 5.2, consiste em en-

contrar a solução de {max} P(/3, a', p, V') para valores positivos e fixados de lh,
.j = 1, . . . , k. A solução pala © será denotado por ©(@). A estimativa restrita por

igualdades é dado por

k

lJ

" :@=....P('@).
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Sendo assim, pode ser mostrado que ©(@) é a solução do seguinte processo iterativo:

0o('+ i)
' 'n / 'R

>l' «,j')X7'RÍ(')yi + Í ll: «.,ÍOXTR;(')X{
{=1 \Í=l

*.'{.($«'''*;«'''«) '«} '

* {. - . ($«;''«~'''*) ' $«;''*;-;'''«.}.

=rR;(')X{
l

l

(6.7)

pata r = 0, 1, . . ., em que o-2(') e R(') são obtidos de (6.4). O processo iterativo
(6.7) pode ser, alternativamente, expresso como

/3o('+i) - b(''''o + l }' .:,j')X]''Ri(')Xi
á-l

xCl"
7Z

CI >'ujOXTR;(')Xí
{-1

l

{d Cbk'''O}, (6.8)

para r :: 0, 1, . . ., em que b('+i) denota /3('+]) avaliado na estimativa restrita.

Desenvolvemos um programa em Ox para resolver o processo iterativo (6.8). Pro-
gramas em outros softwates tais como SAS, S-Plus e R podem ser facilmente de.
senvolvidos.

Pode ser mostrado sob condições de regula.cidade (veja, por exemplo, Gouriéroux

e Monfort, 1995, Seção l0.3) que ©" é um estimador consistente de /3, e

.Ja(Õ' - P) -S N,(O, (JBo)':),
em que

's' ' .:, !ã.. In :- -"=P]]
e

-{ w( áPJ-i$(=Ü= XÍRÍiXi+CTWC
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com W = diagÍ@i, . . - , Úx;} . Então, um estimador consistente da matriz de variância-

covariância assintótica de /3" é dado por

.:, !k- lé ÍI (dqh) ":«;'": -- .'-l':
KJÍi,-C'(CKdC')':CKH},

que pode ser avaliado em algum estimador consistente de /3, tais como © ott /3o

Suponha, agora, que estamos interessados em testar as hipóteses Ho : C/3 = d

contra Hi : C© # d. Os métodos mais usuais pata testar essas hipóteses lineares

são o teste da razão de verossimilhanças, Wald e escore. As estatísticas ficam aqui,
respectivamente, expressas nas formas

€;«

€h

€;*

2li.(Õ, õ', ê) - L(,Õ', õg, ê')},

(CÕ - d)'Ü,r':(CÕ)(CÕ - d)
(CÕ- d)'Íckdc'J-:(cÕ- d) e

{u,(,à', õg, »') - Up(,Õ, â:, »)}'caro(Õ){Uo(Õ', õg, ê')

u,(õ', õg, ê')'(kBp)-:up(.õ', õg, ê'),
u,(Õ, õ', ê)}

em que Kpp e KBp são as matrizes de informação avaliadas em (©r,â2, Ã,r)]" e

(/3o' , â2, po' )a", respectivamente. Segue-se sob Ho e para n grande que C;v, eh e
(}a têm distribuição qui-quadrado com k graus de liberdade.

6.4 Restrições em desigualdade lineares

O problema de maximização do logaritmo da função de verossimilhança do

modelo (6.1) restrito ao conjunto de restrições em desigualdades lineares C/3

d > O pode ser resolvido aplicando-se as condições de Kuhn-Tucker para atingir o

máximo restrito. Para tal, considere a função Lagrangiana

LtD.oa,PÜ
K

E
€-1

L(P, a:, p) + .Xj(CJ'o - dj),
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em que À = (Ài, . . . , Àx;)r > O denota o vetor de multiplicadores de Lagrange. As

condições suficientes para garantir que /3 corresponde às estimativa restrita por

desigualdades (veja, por exemplo, Fahrmeir e Klinger, 1994) são dados por

(i) CTO -- dj = 0 param c IÇÍI,.. . , k} e C?# > dj pala todo .j gl; isto é, O é
um ponto admissívell

líi) existe .X = (Xi, . . ., .ik)r > O tal que a,C(/3,a',p)/a© l(Õr,Õr)r- O; isto é,
(/3' , O' )r é um ponto estacionário;

liii) srt;(/3, a', p)S l(Õr,Õr)'< O para todo s # O e s c {sjCrs d} = 0,J c l, .Xj >

0 e Ca"s dj > 0,.j # l, ,X.f = 0}, em que Ê(/3, a', p) denota a matriz de segundas

derivadas com respeito a (©l", Ol")I"

Essas condições são equivalentes a encontrar P através de um procedimento de

busca que consiste em maximizar L(/3,a2,p) sujeito a CÍO -- dj = 0, J c l,
para cada l Ç {l, . . . , k}. A estimativa restrita por desigualdades P é obtida de

um problema de maximização que satisfaz as condições (i), (ii) e (iii). Assim, o

problema restrito por desigualdades reduz a um problema restrito por igualdades
que pode ser resolvido pelos procedimentos dados na Seção 6.3

6.5 Testes unilaterais

Consideraremos nesta seção o problema de testar as hipóteses Ho : C# = d con-

tra H2 : C© > d, com pelo menos uma desigualdade estrita em H2. As estatísticas

usuais razão de verossimilhanças, Wald e estore tomam, neste caso, as formas

2li,(Õ, a', ê) - L(Õ', õg, ê')},

(CÕ -d)'lckãc'} :(CfÕ d) e

{u,(Õ', õg, ê') up(Õ, õ', »)}'(Ê.Bp)':Íup(.Õ', õlÍ, »') - up(Õ, õ:, »)},(SR

respectivamente. Além disso, suponha que o espaço paramétrico de P é um aberto.

Isso quer dizer que, embora exista interesse em testam na direção unilateral C/3 > d,

a direção complementar não está descartado teoricamente. Sob certas condições de

regularidade, segue de Gouriéroux e Monfort (1995, Seção 21.3) que as estatísticas
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eav', {w e (sn são, assintoticamente equivalentes a uma mistura de distribuições
qui-quadrados, dada por

PrleRV c} = :u(k,Zl;A)PrÍX? >: c},
z-o

k

(6.9)

em que c > 0, a. = CKj;2cl'', Xg denota a distribuição degenerada na origem, e

u(A, ZI a.ys são pesos conhecidos como probabilidades de nível, que são expressos

como funções dos coeficientes de correlação associados com a i-natriz A.. Pode-se

mostrar, facilmente, que os coeficientes de correlação associados com a matriz .A

não dependem, neste caso, de #, mas podem depender dos coeficientes de correlação

(pl , . . . , pq)I". Assim, deveremos procurar pela situação menos favorável no conjunto

P = (PI, . . . , pq)r de modo que (6.9) ficará expresso na forma

PrÍeaV a: c} sup >1- "(k, /; A)PrlXf > c},

k

ou então deve-se substituir a.(p) em (6.9) por uma estimativa consistente

6.6 Ordem simples

Considere novamente o caso de g grupos discutido na Seção 6.2 e o caso de

testar ordem simples Ho : pi = . :: pP contra H2 : /zi :Ç . < /zg, com pelo

menos uma desigualdade estrita ein H2. Por exemplo, a estatística Wald assume
aqui a seguinte forma

(c»)'(c''ü,c)''(c»),

em que C é uma matriz (g -- 1) x g cuja .j-ésima linha é formada por zelos com

um na (j + 1) ésima posição e -l na J--ésima posição, VP = diagluf, . . . , oj}, Ê
é a estimativa de máxima verossimilhança de p sob H2. Pode-se mostrar que as

probabilidades de nível w(0, g -- ll A), . . . , u(g -- 1, g -- l; .A) não dependem de p
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neste caso. As correlações associadas com a matriz a. assumem a forma

r . . -l 1/2
l 'u.e 'ujÍ2 l

l ("#: + «;')(«#: + «#:) l

[ $-'%B ]'''
[("yÚ + 'ri')('y#: + %3)] '

1? = 1, . . .,g -- 2 e pzz, = 0 para IZI -- /'l > 1, e não dependem de p. Assim, a

distribuição nula assintótica do lado direito de (6.9) é única para o caso de ordem

simples . Outros casos usuais em que essa distribuição nula assintótica é também

única são de árvore simples e de ordem unimodal (veja, por exemplo, Robertson

Wright e Dykstra, Cap. 3, 19981 Pauta e Sen, 1995).

98

Pz(.e+l) ' P(.e+i)z

6.7 Estudos de simulação

A fim de estudar o comportamento do poder das estatísticas exv, (w e (sx
em amostras pequenas e moderadas, e pala a mesma estrutura de correlação para

R(p), como também o ganho de poder de Cxv, (w e (SR sobre eir, eh e (;a,
respectivamente, realizamos vários estudos de simulação, supondo dados agrupados

e sob a presença de regressores. Dois tipos de estruturas de correlação, uniforme

e AR(1), entre as respostas do mesmo indivíduo foram assumidos para R(p) e
foram considerados dois parâmetros restritos. Os valores da correlação p usados

no estudo variam no intervalo l0i0,81. Para cada configuração paramétrica, 5000
amostras simuladas foram avaliadas. Um programa em Ox foi desenvolvido para
executar o estudo de simulação.

O poder foi estimado como a proporção de p--valores maiores do que o nível

de significância a. Para as estatísticas {;v, eh e C;R o p--valor é definido como
P=PrlXg > t}, em que t é o valor da estatística do teste, enquanto que para env,

(w e Csn o p--valor é definido para t > 0 como

supÍc''(2, 1; A)Pr(X: > t)+ "(2, 2; A)Pr(X: > t)},(6.10)

e P=1 para t - 0. Os pesos neste caso são dados por u(2, 1; A) = { e w(2, 2; A) =
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{ {n--i cos-:(p) com p denotando o coeficiente de correlação associado com a
matriz .A.

6.'7.1 Dados agrupados
Caso l

Seja y{ uma variável aleatória distribuída segundo uma distribuição t--multiva-

riada t«(p,'©,p), em que m = 3, p = (/zi,p2,p3)a" e 'l:' = o-'R(p), para { =

1,. . .,n. Os valores de p e o-2 falam fixadas como sendo p := 3 e a2 := 2, e o

nível nominal foi a = 0, 05. Foram geradas amostras para tamanhos amostrais de

n :: 20, 50 e 100. O interesse aqui é testar as hipóteses Ho : pt :: p2 :: ps contra
H2 : pi < /z2 < /z3, com pelo menos uma desigualdade estrita em H2. Nos dados

gelados trabalhamos com pi :: p2 = 1 e p3 -: 1 + õ, em que (í =01 0,21 0,41 0,6 e
0,8. A matriz a. toma aqui a forma

A.a2rl,+m+2)[ 2--2Pi Pl--P2+P3--lj
n\. z.,+m ,/]pi p2+p3--1 2--2p3 ]'

em que pi = p3 ::; p e p2 = p2, consequentemente p = (p -- 1)/2 para a estrutura

AR(1)i pi = p2 - p3 = p, de modo que p = --0,5 para a estrutura uniforme.

Assim, a região menos favorável ocorre quando /} = 1 para AR(1), logo P =

{PrtX? > t} + }PrlXg > t} e é unicamente determinada para estrutura uniforme

comP=jPrlX? tl+éPrÍX!>t}, t>0

Figura 6.1 -Distrãóu iões atum fadas Éeóhca e empa'rica da estatal ca (R}' para
dados ag partos acaso /), n = 20 e para a esfr"tiÍura AR(1).

p-0,3
lO 15 a
p-0,7
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Figura 6.2 Z){sÉhóuÍções acumuladas [eáráca e empa'áca da esfatúÉàca Cxv para
d,ad,os agmpad,os (caso l), «L ara Q estrutura uniloT'm,e.

Teóri
Empa

S

p-0,3 p-0,7

Figura 6.3 Z.){sfMbuãções acumu/abas feóhca e empáhca da esfatútãca Cxv para
dados agr'zlpados acaso /), n = 50 e para a está"zltwra AR(1).

:

:

;

:

g

t2 14

p-0,3
10 is

p-0,7

Figura 6.4 Z)àstráó ãções acumu/abas ÉeóMca e empa'faca da esZatútáca
n, -- 5ç] e para, Q estrutura união'r"m,e.dados .os (c.se l),

0 2 4 6 8 10
p-0,3

tO 15 a
p-0,7
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Tabela 6.4 Di/Crenças Íem ua/or absoluto,) ezztre a dãstràóuição acumu/ada Éeóhca
a e""'pí"'ic« da estatística (RV para d-,dos üg««.Dados (caso l) (em %).

Os resultados do estudo de simulação são apresentados nas Tabelas 6. 1-6.3. Nota-

se que os tamanhos empíricos dos testes tendem ao nível nominal, à medida que

os tamanhos da amostra crescem. O desvio padrão da estimativa do poder é li-
mitado por 1/«20000. O poder auii)ente à medida. que o tamanho amostrar e a

correlação aumentam. Essa última tendência é esperada pois, quanto maior é a

correlação entre Z/ij e Z/{j, .j / .j', mais alta tende a ser a probabilidade do teste
detectar diferenças entre os valores médios /zj e pj', se eles são diferentes. Pode-

mos também notar a superioridade dos testes unilaterais sobre os testes bilaterais.

As Figuras 6.1-6.4 exibem as distribuições nulas teórica e empírica da estatística

{RV. Em geral, podemos notar uma boa concordância entre as duas distribuições.

Pequenas diferenças aparecem para o caso de n := 20. Comportamento similar foi

encontrado para as estatísticas Csa e (w. A Tabela 6.4 apresenta as diferenças entre

as distribuições nulas teórica e empírica da estatística CRV pa-ia alguns percentis

da distribuição nula assintótica, como pode-se notei os valores máximos são em

geral menores do que 2% mesmo para n - 20. Além disso, é interessante notar que

as diferenças parecem decrescer, à medida que a correlação cresce.

P

percentil teórico

25% 50% 75% 90% 95% max

uniforme

percentil teórico

25% 50% 75% 90% 95% max

:;
0,1 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0
0,4 0,8 1,4 2,2 2,3 2,5

0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2

1,1 1,8 2,2 2,3 2,4 2,6
0,2 0,4 1,2 1,5 1,6 1,9

0,2 0,5 0,9 1,3 1,4 1,5

:;
0,3 0,7 1,0 1,2 1,2 1,5

0,3 0,7 1,0 1,3 1,4 1,7

0,2 0,3 0,5 0,9 1,0 1,2

0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,4

0,2 0,6 0,9 1,2 1,3 1,6

0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8
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Caso ii
105

Seja yiz uma variável aleatória distribuída segundo uma distribuição t--multiva-

riada t«(p/, '}, z'), em que m = 4, pz = p/l. e ® = o-2R(p), para á - l, . . . ,nz e

r :;; 1, 2, 3. Os valores de z/ e a2 foram também fixados com valores p - 3 e a2 :; l.

Os tamanhos dos grupos foram os mesmos, sendo ni :: n2 :: n3 ;:= 10, 20 e 50. O

interesse aqui é testa.i as hipóteses Ho : /zi ::= p2 :; /z3 contra H2 : /zi < p2 < p3) com

pelo menos uma desigualdade estrita em H2. rhabalhamos com o ]nesmo conjunto
de valores para pi, p2 e p3 assumidos no caso 1. A matriz .A assume aqui a forma

6.. a2 r',+.+21 l r' 2 -1
n \. p+m ,/ ll"vec(R :) \. --1 2

A situação menos favorável é única para ambas as estruturas em que p = --0, 5.
Encontramos P = {PJ{X? > t} + àPiÍx2 > t}, t > 0 para ambos os casos.

Os resultados do estudo de simulação são descritos nas Tabelas 6.5-6.7. Note

que, à medida que n cresce, os tamanhos empíricos dos testes ficam mais próximos

ao nível nominal. O poder cresce quando o tamanho da camostra cresce, porém,
contrário ao caso 1, o poder diminui à medida que a correlação cresce. Essa última

tendência é também esperada, uma vez que as observações Z/{ZI, . - , g/{z. não forne-

cem muita informação sobre Hz se elas são altamente correlacionados. E evidente

a superioridade de ( sobre (*, particularmente próximo à hipótese nula. As Fi-

guras 6.5-6.8 exibem as distribuições nulas teórica e empírica da estatística eav.

Podemos também notar uma boa concordância entre as duas distribuições. Con-

tudo, a distribuição empírica parece subestimar a distribuição nula teórica para

réplicas de tamanhos iguais a 10. Comportamento similar foi encontrado para as
estatísticas restantes. A Tabela 6.8 exibe as diferenças entre as distribuições nulas

teórica e empírica da estatística Cxv para alguns percentis da distribuição nula as-

sintótica. Podemos observar nesta tabela que as diferenças máximas são, em geral,

não maiores do que 2%, e as mesmas, parecem crescer à medida que a correlação
cresce.
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Figura 6.5 Z)ásfhóuiçães acumu/abas teórica e empüáca dcz esfalútÍca (xv
d«'Í" «g«P«dos r« .r/), n: - n: . p«« e.t«tu« AR(1).
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Figura 6.6 Z)àsfrábuíções ac mu/abas ÉeóNca e emp hca da esfatútãca
d,«'los "gr«-pado$ (c«se ll), «»\ «-s e pa« est«'«tu« u,«ifo"""'
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Figura 6.7 Z){sldóu iões acumu/abas teórica
dados agrupa,dos (caso 11), n,l -- 'rLI -- n3 := 2Q

e emTríüca, da estatística (RV
' p«« e't«t«« AR(1).

Empíri

0 lo IS

p-0,2
tO 15

p-0,4
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Figura 6.8 .DãsÉób íções acumu/abas feóhca e empáhca da estatút ca exv' para
dados ügr'üpados (caso 11), n\ :; 'n,a -- 'n,a -- 2Q e para, estrutura, uniforme.

LO 15

p-0,2
lO 15 a 0
p-0,4 p-0,8

Tabela 6.8 Z)ii/Crenças r'em valor absoluto) entre a distdbuàção acumulada teóhccz
e em'pí"'ic': d-, estatística (RV T"-rü d,aços 'gr'«Fados (caso ll) (e« %).

u. l.ó r'lcbc'lbcu uc 'lctl'!'osso'!'es

Assumiremos aqui que yi segue distribuição t--multivaiiada t.(pí, @', I'), em

que m = 4, ©' = o-2R(p) e pi = pil., com

pi ;= /3o + Pizii + P2z2í,

para á ' 1, . . . , n. Os valores de zii e z2i foram gerados de uma distribuição uni-

forme no intervalo jOill. Os valores dos parâmetros foram fixados em Po = Pi =

Õ2 :: 1, u = 3 e a2 :; 2. Os tamanhos amostrais usados foram n :: 20, 50 e 100. O

interesse aqui é testar as hipóteses Ho : Pi :: l,#2 = 1, contra H2 : /3i > 1,P2 a: l,

P

AR(1)
percentil teórico

25% 50% 75% 90% 95% max

uniforme

percentil teórico

25% 50% 75% 90% 95% max

  1,0 1,7 2,1 2,3 2,4 2,6
0,2 0,3 0,7 1,4 1,6 2,0

0,3 0,8 1,4 1,6 1,8 2,0

1,3 2,1 2,8 3,0 3,1 3,4

0,3 0,5 1,2 1,8 1,9 2,2

0,2 1,1 1,6 1,8 2,0 2,2

  0,1 0,2 0,4 0,8 0,9 1,2

0,3 0,7 1,2 1,4 1,5 1,8

0,4 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8

0,2 0,5 0,8 1,1 1,3 1.3

0,5 0,8 1,0 1,4 1,5 1,7

0,2 0,9 1,4 1,8 1,9 2,1
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com pelo menos uma desigualdade estrita em H2. Na alternativa trabalhamos com

os valores dos parâmetros Pi :: 1 + õi e P2 := 1 + í52, para 0 < õi, õ2 < 2. A matriz
a. toma neste caso a forma

p+m }j:xÍn':x.

em que Xi :; jl.,ziÍI.,]ç2ÍI.l. A região menos favorável ocorre para ambas as

estruturas em p = --corr(zi,z2). Então, P = 0, 5PrÍX? a: t} + 0, 24PrlX: ): t},

P= 0,5PrÍX2> tJ+0,27PrÍX: >t}, t > 0 e P =0,5PrÍX2> tl+0,25PrÍX2 >

f}, t > 0, pata n :: 20, n = 50 e n :: 100, respectivamente.

Os resultados deste estudo são descritos nas Tabelas 6.9-6.11. Podemos notar,

nessas tabelas, tendências semelhantes àquelas observadas para os dados agrupa-

dos (caso 11). Em particular, podemos notar que o poder cresce, à medida que

a correlação diminui. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que, quanto

maior é a correlação menos informação tem-se da relação entre pi e (zi{, z2i), e por

conseguinte, dos valores de 0i e P2. As Figuras 6.9-6.12 exibem as distribuições

nulas teórica e empírica da estatística (xv. Podemos, também, notar aqui uma

boa concordância entre as duas distribuições para n - 50. Contudo, a distribuição
empírica padece subestimar a distribuição nula para n = 20. A Tabela 6.12 exi-

be as difelenças entre a distribuições nulas teórica e empírica da eav para alguns

percentis da distribuição nula assintótica. Similar ao caso ll as diferenças parecem

crescer quando a correlação cresce, porém, as diferenças máximas não são maiores
do que 2% apenas para n - 50. Esses resultados estão de acordo com os resul.

todos apresentados por Fahrmeir e Klinger (1994) que comparam as distribuições

nulas empírica e teórica de testes unilaterais em modelos lineares generalizados

com respostas independentes, encontrando uma boa concordância para tamanhos

amostrais pelo menos iguais a 50. Resultados similares foram também obtidos por

vaidoso-Neto e Paula (2001), que aplicam esse tipo de procedimento em equações
de estimação generalizadas.
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Figura 6.9 -DisfMbuãções acumu/abas teóMca e empáhca da estalütãca CaL' para
regressores, n = 20 e para a está'zttura AR(1).

: 3

8

:

;
;

: :

:
:

nZ10 10

TeóriEmpa

p-o
15 a

p-0,3 p-0,7

Figura 6.10 .Distribuições czcumu/abas feóMca e enfática da eslaíútàca Cxç' para
regressores, n -- '2Q e para. a está'atura unijoTme.
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Figtua 6.11 Z){stràbu iões acumu/abas feérica e empa'ica da estatúfÍca exv' para
regressores, n = 50 e para a estrutura AR(1).
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grande número de observações perdidas. Para as observações perdidas, será assu-

mido que o naecanismo gerador é completamente aleatório. O conjunto de dados

é descrito no Apêndice F. Seja Z/{zj a resposta da tarefa física observada para o

ã ésimo paciente do ÉI ésimo grupo no tempo .j. Assumiremos o modelo

yí/ = P/ + ciz, (6.11)

em que p/ = pzl., yiz = (y{/l, . . . ,g/{z.)r e eí/ -- t.(O, õÍZ, p) com Q'Ír = ® =

a'R(p) e m = 8. Colho sugerido por Shin, Park e Park (1996) uma estrutura de

correlação AR(1) é assumida para R(p). Além-n disso, é razoável assumir as restrições

pi > /z2 > /z3 pala os valores esperados da tarefa física.

As hipóteses de interesse aqui são Ho : pi = p2 " p3 contra H2 : pi > /z2 > p3,

com pelo menos uma desigualdade estrita em H2. A Tabela 6.13 apresenta as
estimativas de máxima verossimilhança sob Ho e H2, bem como os valores das

estatísticas dos testes da razão de verossimilhanças, Wald e escora (p--valor entre

parênteses) para o caso normal. As expressões das estatísticas são otnitidas aqui,

mas elas podem ser encontradas, por exemplo, em Gouriéroux, Holly e Monfort

(1982). As distribuições nulas asintóticas das três estatísticas são equivalentes e

segue uma mistura de distribuições qui-quadrados com pesos o(0, 21 A) = 0, 344,

u(1, 2; 6.) = 0, 5 e o(2, 2; A) = 0, 156. Apresentam-nos também na Tabela 6.13 os

resultados dos testes estatísticos para as hipóteses Ho : pi ::: p2 " p3 contra Ht

pelo menos duas médias diferentes. Podemos notar pelos p--valores que a hipótese

nula não é rejeitada ao nível de 10%.

A Figura 6. 13 apresenta o gráfico de índices do resíduo padronizado t; = (t:l . ,

t:::,t:l,, .,t:.,,,t:l;, .,t:.,;)]" em que t,.. ':/:(yiz-»,). O valor mais ex-

tremo foi observado para o paciente 6 no grupo 3. A eliminação desse paciente leva

à rejeição da hipótese nula ao nível de 5%o. O gráfico normal de probabilidades para

t;* com envelope gerado como sugerido por Atkinson (1981) é dado na Figura 6.14.

O gráfico indica que uma distribuição com caudas mais pesadas pala o erro pode
ser mais apropriada.

A Tabela 6.14 apresenta os resultados segundo modelo t--Student com z, = 15
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Tabela 6.13 .Estãmafáuas de mázjmza uerossimã/dança e uaZores das esÉatútàcas dos
testes sob o modal,o n,Ol-'íYtat.

Figura 6.13 Gr(Í/ico de íhdáces do resíduo padre?zàzado t;. sob o modelo nozmaZ
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graus de liberdade para os erros. O valor p = 15 foi obtido pela maximização

do logaritmo da função de verossimilhança L(©, a2, p, p). Fernandez e Steel (1999)

mostram que quando p é desconhecido a função L(/3, a2, p, p) é não limitada, à me-

Parâmetro Ho H2 Hi

  6,658 (0,792) 7,209 (1,251) 6,624 (1,237)

  6,658 (0,792) 7,209 (1,445) 7,989 (1,428)
Ps 6,658 (0,792) 5,554 (1,337) 5,553 (1,322)
a2 15,057 (4,094) 14,410 (3,898) 14,119 (3,810)

P 0,960 (0,012) 0,958 (0,012) 0,957 (0,012)
€SR   É'+ r'# €h

0,971 0,995 1,021 1,459 1,512 1,569

(0,258) (0,254) (0,250) (0,482) (0,470) (0,457)
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Figura 6.14 Gr(Í/ico norma/ de proóabá/idades com ente/ope para o resíduo padro-
nizado t+T. sob o modelo TtoTmal.

2 -1 0 1 2
Percentis da ]V(O, l)

dida que o espaço paramétrico tende para a fronteira. Uma consequência desse fato

é que as estimativas de máxima verossimilhança podem corresponder ao máximo

local e não ao global. Contudo, o máximo local pode nos fornecer informações sobre

a região do máximo global. Verificamos que p := 15 corresponde aproximadamente

ao máximo global do logaritmo da função de verossimilhança pa-ra o conjunto de

dados do exemplo. Pela Tabela 6.14 nota-se que as estimativas de máxima verossi-

milhança sob o modelo f--Student são, em geral, menores do que as estimativas sob

o modelo normal. Os pesos que aparecem na distribuição nula assintótica dos tes-

tes unilaterais assumem os mesmos valores dos pesos do caso normal. Contudo, os

p--valores dos testes estatísticos indicam pela rejeição da hipótese nula ao nível de

10%. Assim, sob modelo t--Student com z/ = 15 graus de liberdade existe indicação

de que, pelo menos, o grupo de diabéticos com hipertensão apresenta valor espe-

rado para a tarefa física menor do que os valores esperados para o grupo controle.
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Tabela 6.14 -EstãmaÉiuas de máa;àma uerossàmáZAança e ua/ares das estaÉúf cas dos
testes sob o modelo t-- Student com v = \E) graus de liberdade.

A Figura 6.15 apresenta o gráfico de índices t;. em que t; = (tl":, . . . , t:.:: , tr,,
, tl",,, tl";, . . . , tl";,)r com t,:. = 1;:ã©'l '/- (yiZ -- Ar), indicando o mesmo va-

lor extremo que aparece na Figura 6.13. A eliminação do paciente 6 no grupo 3
não muda a decisão de rejeição da hipótese nula a 10%o, mostrando a robustez do

teste unilateral sob o modelo t--Student neste exemplo contra observações extre-

mas. O gráfico de probabilidades t;. (Figura 6.16) indica alguma evidência de que

o modelo t--Student com z/ = 15 graus de liberdade padece ser menos inapropri-

ado para ajustar os dados do que o modelo normal. O comportamento do p valor

contra os graus de liberdade para as três estatísticas (Figura 6.17) indica que a es-

pecificação incorrera de z/, por exemplo, assumindo um número menor de graus de

liberdade para acomodar os pontos aberrantes, pode diâcultar na detecção de dife-

renças acerca das médias. Finalmente, na Figura 6.18 temos as distribuições nulas

empírica e teórica de {nv sob o modelo t--Student ajustado, indicando que a distri-

buição empírica tende a subestimar a distribuição teórica. Portanto, os p--valores

do testes unilaterais sob o modelo t--Student podem estai sendo subestimados
neste exemplo.

Parâmetro Ho H2 H]

  5,532 (0,738) 6,439 (1,122) 5,696 (1,100)

  5,532 (0,738) 6,439 (1,295) 7,513 (1,270)
P3 5,532 (0,738) 3,995 (1,199) 3,994 (1,176)
a2 11,482 (3,529) l0,216 (3,111) 9,845 (2,991)

P 0,974 (0,008) 0,971 (0,009) 0,970 (0,009)
(SR   e;R e'ZI, €b

2,724 2,730 2,768 3,503 3,781 4,138

(0,090) (0,089) (0,087) (0,174) (0,151) (0,126)
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F\Sexta, 6.'Lb Grá$co de \ndices do resíduo pairo\iza,do t+rk sob o 'modelo t-- Student
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sob o m,odeio t-- St'ude7tt. "

Percentis da tls



ESTUDOSDESl&lULAÇAO 122

Figura 6.17 C'omporfamenÉos do p ua/or para as estatz'stácas (SR, (av' e (w soó o
modelo t-- Student üjIJ,sendo üos dados de dictbéti,cos.

Gi aus de liberdade

Figura 6.18 -Dásthbuições acumu/abas teóhca e empíMca da estafúf ca Cav sob o
modelo t- Student aj'untado aos da,dos de di,abéti,cos.
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Conclusões

Enl resumo, nesta tese discutimos vários aspectos envolvendo modelos simétricos

de regressão. Um dos aspectos abordados foi o desenvolvimento de métodos de

diagnóstico em modelos simétricos lineares e não-lineares. Em particular, desen-

volvemos métodos para detectar pontos de alavanca e mostramos que a matriz ge-

neralizada de pontos de alavanca pode ser decomposta em duas partes, uma devido

aos parâmetros de locação e outra devido aos parâmetros de escala. Verificamos,

também, a conexão entre essas medidas de influência local quando perturbações

na resposta. são feitas. Temos notado que, para algumas aplicações, os modelos
simétricos em que a distribuição dos erros tem caudas mais pesadas do que a nor-

mal, tendem a acomodar melhor as observações aberrantes. Quando a suposição de

hol-noscedasticidade dos erros não é verificada, modelos simétricos lineares heteros-

cedásticos foram propostos. Desenvolvemos um processo iterativo para a estimação

dos parâmetros de locação e escala, bem como, métodos de validação baseado em

influência local. Propomos um resíduo padronizado para os modelos simétricos li-

neares e não-lineares. Estudos de simulação mostraram que este resíduo tem média

zero e variância um, uma assimetria desprezível e unia curtose acompanhando a
curtose da distribuicão.

Outro aspecto abordado foi na área de modelos restritos, em que desenvolvemos

processos iterativos para a estimação de parâmetros restritos em igualdades e de-

sigualdades lineares, relativamente simples de serem implementados nos modelos

simétricos lineares. Sob certas condições de regularidade verificamos que a distri-

buição nula assintótica das estatísticas dos testes unilaterais é uma mistura de

qui-quadrados, unicamente determinada em ambos os casos estudados. As estima-

tivas de máxima verossimilhança para os coeâcientes de regressão como esperado
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são, em geral, robustas a observações aberrantes e ou influentes para alguns mo-.

dedos simétricos. Essas propriedades foram confirmadas no exemplo, bem como no

estudo de sensitividade apresentado no Capítulo 5.

As propriedades descritas acima de robustez foram, também, observadas nos mo-

delos t--multivariados. Verificamos neste caso que a distribuição nula assintótica

é única, isto é, não depende de parâmetros sob a hipótese nula, porém pode de-
pender das correlações. Estudos de simulação indicam uma boa concordância entre

as distribuições nulas teórica e empírica de alguns testes unilaterais mesmo para

amostras pequenas (n = 20). Foi confirmado nesses estudos a superioridade dos

testes unilaterais sobre os testes bilaterais, em particular perto dos valores dos
parâmetros sob a hipótese nula.

Várias linhas de pesquisa podem ser ainda tratadas, tais como

({) definir outros tipos de resíduos, tal como o resíduo componente do desvio para
os modelos simétricos;

({ã) estender os modelos não-lineares, definir resíduos e medidas de diagnóstico para

outras classes de distribuições, por exemplo, skew-elípticas

(áãã) estender os resultados de diagnósticos para modelos mistos simétricosl

(áu) encontrar casos particulares em que os pesos não dependam dos parâmetrosl

(u) estender os resultados encontrados para o modelo t-multivariado para a classe

elíptica multivariadal

(uã) deânir medidas de diagnóstico para os modelos simétricos restritosl

(uãá) discutir métodos restritos em modelos simétricos mistos. Por exemplo, testes

para avaliar a presença de efeito aleatórios

(uãá{) estender os métodos restritos para a class

cedásticos.

Concluindo, esta tese é um esforço inicial para apresentar alguns tópicos nesta área

de pesquisa e divulgar a utilidade da mesma

dos modelos heterossimétricose e l



Nesse apêndice o objetivo principal é desenvolver medidas de não-linearidade em

modelos simétricos não-lineares. Essas medidas podem indicar se o grau de não-
linearidade de um problema de estimação é suficientemente pequeno para que os

procedimentos usuais de estimação desenvolvidos, no caso linear, possam ser uti-

lizados como uma boa aproximação para o caso não-linear. Os primeiros esforços

no desenvolvimento de uma medida de não-linearidade foi devido a Beale (1960).

Uma importante contribuição foi dada por Box (1971) que obteve a aproximação

de ordem n'i pata o viés do estimador de máxima verossimilhança de P sob erro

normal. Cordeiro, Ferrari, Uribe-Opazo e Vasconcellos (2000) estenderam esses re-

sultados para os modelos simétricos. Existem, contudo, diversos outros trabalhos

envolvendo o cálculo do viés de ordem n'i em modelos de regressão. Por exemplo,

Cordeiro e McCullagh (1991) e Paula (1992) obtiveram tais expressões pata os esti-

madotes de máxima verossimilhança em modelos lineares generalizados e modelos

não-lineares de família exponencial, respectivamente. Um dos trabalhos mais rele-

vantes no assunto é devido a Bates e Watts (1980) que utilizam alguns conceitos de

geometria diferencial para desenvolver medidas de curvatura em modelos normais

não-lineares. Estendemos essas medida.s para os modelos simétricos não-lineares.

A.l Multiplicação de ''arras"

A multiplicação de "arrays" tri-dimensionais foi primeiro introduzida por Bates e

Watts (1980). Desde então, muitos autores têm discutido e utilizado essa multi-

plicação (veja Bates e Watts, 19881 Seber e Wild, 1989, pp.691-692 e Wei, 1998,
PP 188-190).

Um "array" tri-dimensional de dimensão n x p x q é denotado por X = (XZlj),

           
    APENDICEA      

Medidas de curvatura e viés de ordem m l
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em que os índices Z,ã e j indicam a face, a linha e a coluna, respectivamente.

Um "arras" pode ser visto da seguinte forma: A = (Az) e cada Az é uma matriz
Az = (.4Zij) de dimensão p x g pa.ra algum Z? fixo e Az é chamada. de Z-ésima face
deA.

Definição A.l Se X é um "arrug/" de dimensão n x p x q, .4 e .B são mafhzes

de dimensões r x T) e q x s, respecti'uam,ente, então Y -- AXB é de$nido como u'rn
"ümay" de dimensão vl x r x s com, e\em,e'n,tos:

P q

yz*. - }ll: E ..4*:X«,A..
i=i .j=i

Definição A.2 Se X é um "am'ag/" de dimensão m x p x q, ,4 é uma maÉràz de
dimensão m x n, Calão y = 1.4jjXI é chamado de produto colchete de .A e X, isto

é, um "amai" de dim,eqsão m x p x q com ele'meTttos:

yz:j - >1: .4«X«j.
t l

A seguinte propriedade pode ser deduzida diretamente das definições acima

Propriedade A.l Sejam Á, Z, M mafhzes e X um "am'ag/", então, temos gue

1-.'1llzxwl-z,l..'lllxl.w.

A.2 Medidas de curvatui'a

Considere, então, o modelo de regressão simétrico definido na Seção 2.2. Uma linha

arbitrária no espaço paramétrico que passa através de © pode ser expressa usando

um parâmetro b dado por

©(z,)

em que h = (hl, . . . , A,)]" é algum vedor não nulo. Essa linha gera uma curva, ou

"linha projetada" sobre o espaço solução, definida por

,7.(Z,) - ,7(Õ + óh),
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eln que 77h(b) é o ponto móvel no "tempo" b. A curva ta.agente no ponto b = 0 é
expressa na forma

ã.(z') (A .l)

em que DÕ é aqui a matriz Jacobiana da transformação 77(/3) em © = /3. O conjunto

de todas as combinações lineares de (A.l) é também chamado de plano tangente

.:n ,7(#).

A aceleração da curva ?7h ou vedor de aceleração é definido por

Üà = hl"DÕÓh,

em que Dpe.é um "array" de dimensão n x p x p com {-ésima face dada por

D«(i) - ãã.31t, { - l, . . .,« . ,,. - :, . . . ,p.
Portanto, cada elemento do "arras" ÕA é dado por hrDÓÓ(ã)h, á = 1, . . . , n. O

vetor.de aceleração 77h pode ser decomposto em três componentes. A primeira com-

ponente Õ'n' determina a vai'cação na direção do vetor de velocidade instantânea

?7h normal ao plano tangente, enquanto a segunda componente ?7a determina a

variação na direção ?7A paralela ao plano tangente e a terceira componente Õp a

variação na velocidade do ponto móvel en] que Õp = Õc; + ?7P. Essas compo-
nentes foram transformadas por Bates e Watts (1980) nas curvaturas intrínseca e

paramétrica definidas por X''rx = i.-:l:-ÍP e KhPZ = Í 7 respectivamente.
Essas curvaturas podem ser padronizadas tal que sejam invariantes com mu-

danças de escala. Para isto, suponha © próximo de © de modo que possamos usar

uma aproximação quadrático em Taylor

/(P) - /(Õ) = DÓ(a - Õ) + :(P Õ)'D,ã,i(/3 - Õ)

Dõ(o - o) + ;õ'nóõõ, (A.2)

em que õ = /3 -- P.

Ignorando o termo quadrático em (A.2), obtemos uma aproximação linear para
/3 na vizinhança de/3

}' - Ü '; 'ni,ÇD - l3). (A.3)
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Pela equação (A.l) vimos que a faixa (espaço coluna) da matriz DÕ é o plano
tangente da superfície esperada no ponto /3 e a equação (A.3) mostra que a apro-

ximação /z pertence a esse plano tangente. Portanto, a aproximação linear (A.3) é
igual à aproximação da superfície esperada na vizinhança de © pelo plano tangente

eln /3. Então, podemos construir uma. região de 100(1 -- a)% de confiança para /3

que é dada pelo conjunto de valores de P no plano tangente, tais que

p - » ll'all Dó(© - ,Õ) ll'< p:x:,

em que xã = Xj,. é o percentil de ordem (l -- a) da distribuição X2 com p graus

de liberdade e p = «@(4dp)-i. A equação (A.4) mostra que p pertence apro-
ximadamente à esfera de raio pvX2 e centro p. Reescrevendo (A.4), temos que

(# /3)a''DTDÕ(© -- ©) p2X2 é um elipsóide de centro /3. Sendo assim, podemos

usei p como um favor de escala, e similarmente a Bates e Watts (1980) se dividirmos

y, p, A, DÓ e DÕÕ por p nas duas curvaturas acima e na curvatura da esfera (inverso
do raio) em (A.4), obtemos

..IN . .t/IN''Í'k' :-- pn- X' .

(A.4)

l
-- pK=n e

respectivamente. Essa normalização será adotada nesta seção. Denotando por V

Dp/p e V.. = Dpp/p e seja a decomposição (QR (Businger e Golub, 1965) da matriz

V. = QR em que Q é uma matriz ortogonal n x n e R é uma matrix n x p definida
por

«-r11
com R sendo uma matriz triangular superior p x p e inversível. Seja o "array",
U - Ll"V..L em que L = R'i. Denote os elementos de U, "arrais" n x l por

Ukj, k,J = 1, . . ,p e definindo o vedor de aceleração n x p x p , A = Ql"U. O

(k, .j)--ésimo elemento deste vetor de dimensão n x l fica expresso na forma Q7'Uk

Então, o "array" A é dado por
7
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eln que Ql"Ux;j = (aeji, . . - , clk.Í.)a''. A ã-ésima face de A é expressa na. forma

Ai=
aill

:].
pala ã = 1, . . . ,n. Seja A/JV o "array" composto pelas p--primeiras faces de A

e APZ, o "array" é composto pelas últimas (n p) faces de A. Então, as me-
didas de não-linearidade serão dadas por ' rW - maxi l ha''Arivh ll e 7Pa =
maxi ll hl"APZh 11, em que l h 11= 1. Desta forma, podemos usar o algorimo
descrito por Bates e Watts (1980) que descreve uma metodologia para encontrar

a curvatura máxima 'JIY. e 'yllZ, para a respectiva maximização de '/W e 'yPr.

Similarmente, podemos sugerir um critério ' rw < 2v/xã e yPE < 2.v/2(ã indi-
cando que a aproximação ao plano tangente é aceitável. Outro critério é baseado

em l {l (7//v)2À.2 }i/2, em que essa quantidade será grande se 'iw for grande.

Concluindo, a aproximação para o plano tangente será inaceitável se a curvatura

máxima intrínseca for muito grande em ©.

A.3 Viés de segunda ordem das estimativas de máxima
verossimilhança

Cordeiro, Ferraii, Uribe Opazo e Vasconcellos (2000) expressam o viés de se-
gunda ordem da estimativa de máxima verossimilhança de P, que pode ser reescrito
como

B(Õ) ;}(D;Dp)':D;z,

em clue z é um vetor nx l com o ã--ésimo elemento dado por zi ' tr{(Dl"Dp)':Dpp(ã)}

Portanto, o viés, B(/3) pode ser interpretado como a estimativa de mínimos

quadrados da regressão de z nas colunas de Dp multiplicada por um favor de

escala que depende da distribuição simétrica (dg) e do parâmetro de dispersão (@).

Sendo assim, o viés pode ser grande quando dp e n são ambos pequenos. Além

disso, o viés cresce com o parâmetro de dispersão. Nos modelos lineares, B(P) = 0

g

lZ , 7Z

(A.5)
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pois Dpp(á) = 0 para todo ã. Bates e Watts (1980) mostram club o viés de Box
está relacionado com a medida de não-linearidade 7PE nos modelos normais não-

lineares. Similarmente, tel-nos que a relação entre B(/3) e 'PZ é dada por

B(Õ)-

Prova. Seja a decomposição QR de

vl"v Rr(Ql"QR = RTR = fia"É, (LL')''

e como (D;Dp) p:(V'V ) e Dpp(á) pV..(í), tel-nos que

tr{(D;Dp) ' :Dpp (ã) } trlD#p(á)(D;Dp)':}({)(LLl")}/p:
trÍLTDpp(í)}L}/p: = trlU(á)}/p

(A.6)

Substituindo (A.6) em (A.5) então B(P) pode ser reescrito em função da curvatura

paramétrica dada abaixo

B(©)

ü' ''''.«,'. l$-«1 - -ü' [."'r:,'] l$-«1
ü' '.'. l$-«1

em que Q. é uma matriz formada das p primeiras linha de Q. []

Como o viés está relacionado com a medida de não-linearidade 'yPZ, podemos
reduzi-lo através de reparametrizações no modelo e a expressão (A.5) pode indicar

quais parâmetros são os possíveis responsáveis pelo alto valor da medida de não
linearidade

-&:?LIL'D;l
P

E u«/« - -i:l:?L [LV'] É-',



APENDICE B

Probabilidades de Nível

B.l Caso de k = 2 I'estrições

Para o caso de A = 2 restrições os pesos âcam dados por (vide, por exemplo,

Wolak, 1987)

1 .
«.,(2, 0, A) - l!"':'rccos(p«);

«P,i,.N - ! .

«,(2,2,6j - ;-«,(2,0,.a),
elemento (ã, .j) da matriz de correlações lineares associadas àem que pij d

matriz A.

B.2 Caso de k = 3 restrições

Para o caso de k = 3 restrições os pesos ficam dados por (vede, por
Wolak, 1987)

«,(3,0, A) - ; «'(3, 2, A);

«,(3,1,A) - ; -«'(3, 3, A);

«,(3, 2, A) - '"':Í3r arccos(p12.3) -- a:ccos(p13.2) arccos(p23.1

«.,(3, 3, A) - it"':l2«- -- arccos(p:,) -- arccos(p13) -- arccos(p23)},

em que pij.t's correspondem aos coeficientes de correlação linear parcial,

são definidos por

exemplo,

)} .

os quais

Pi3.t
Pij

(i - pã)(i pj,)
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B.3 Caso de A = 4 restrições

No caso de A = 4 restrições temos as expressões abaixo para os pesos (vede, por

exemplo, Wolak 1987)

«,(4, 0, A)(4, 4, A) - «,(4, 2, .A);

«0,l,a) - E .«-;b:..d;
i>j;i,j#K

ãP >1 -rccos(p:j){" -- arccos(p':':j)};
i>j,K>ê;t#i,j

«,(4, 3, A) - ; - «,(4, 1, A) e

«,(4, 4, A) - i+ il'««(p«) + -";'-(p:;) + '";'"(p:')

+a-csen(p«) + ar"'n(p«) + ar""(Pa')} + ãp'7,
em que ?7 (vede, Childs, 19671 Sun, 1988a) é dado por

l 4

« - ./' E 7T€1::7/2'"i'*''*,
com /2(-Ri':), -r2(ni';) e -r2(R{'') se-.do

.r: ( -Ri'' )

1.3

1.4

A correl 2 3í,.j, k

132

«,(4, 2, a.)

":..;..r .zg©
',:lg(t),:13 (t)

,41Í (t)arcsen 1 = 1 e
«4g(t) ,:lj (t)

;..:.. r
«íl!(t),jlg (t)

em que as entradas da matriz 2 x 2 Ri'k são dadas por

r:j l.t) = 4.pij pKipKj - t2(.pzKpij-F PtiPtj

PikPiiPkJ /)ihPijPki)},

loção parcial pÀ;z.i.Í é definida abaixo

PKt.i] :;;

(l - PÉj.:)(l - Pg{ :)

J 2\l"t2 J

í2vt2' J



APENDICE C

Coelhos

Tabela CI.l Pesos das /entes dos o//zos de coe/Aos e«ropeus r1/9,
idade (=) em dias numa. amostra. de '71 observações.

em miligramas, Q

Z y Z y

15
15
15
18
28
29
37
37
44
50
50
60
61

64
65
65
72
75
75
82
85
91
91
97
98

125
142
142
147
147
150
159
165
183

192

21,66
22,75
22,30
31,25
44,79
40,55
50,25
46,88
52,03
63,47
61,13
81,00
73,09
79,09
79,51
65,31
71,90
86,10
94,60
92,50

105,00
101,70
102,90
110,00
104,30
134,90
130,68
140,58
155,30
152,20
144,50
142,15
139,81
153,22
145.72

195
218
218
219
224
225
227
232
232
237
246
258
276
285
300
301
305
312
317
338
347
354
357
375
394
513
535
554
591
648
660
705
723
756
768
860

161,10
174,18
173,03
173,54
178,86
177,68
173,73
159,98
161,29
187,07
176,13
183,40
186,26
189,66
186,09
186,70
186,80
195,10
216,41
203,23
188,38
189,70
195,31
202,63
224,82
203,30
209,70
233,90
234,70
244,30
231,00
242,40
230,77
242,57
232,12
246,70



APENDICE D

Estoque

Tabela D.l Tempo gasto no semáço éy,) em mínuíos, número de bebidas estacadas
lz*) e distânci. p«co«úd« («,) .m pés num. «post« de 25 .bse««ções.

Z2

16,68
11,50
12,03
14,88
13,75
18,11
8,00

17,83
79,24
21,50
40,33
21,00
13,50
19,75
24,00
29,00
15,35
19,00
9,50

35,10
17,90
52,32
18,75

19,83
l0.75

7
3

3

4
6

7

2

7

30

5

16

10

4
6

9

10

6

7

3

17

10

26
9

8

4

560
220
340

80

150

330
110
210

1460

605
688
215
255
462
448
776

2o0
132

36
770

140
810

450
635
150



APÊNDICE E

TV a cabo

Tabela E.l C'ozÜunÉos de dados sobre demanda de TV a cabo

105
90
14

11,7
46

11,217
12

6,428
20,1
8,5
1,6
1,1

4,355
78,910

19,6
l

1,65
13,4

18,708
1,352

170
15,388
6,555

40

19,9
2,45

3,762
24,882
21,187
3,487

3

42,1
20,350

23,15
9,866

42,608
l0,371
5,164

31,150
18.350

y
350

255,631
31

34,840
153,434

26,621
18

9,324
32
28
8
5

15,20'1
97,889

93
3

2,6
18,284

55

1,7
270

46,540
20,417

120
46,39

14,5
9,5

81,98
39,7

4,113
8

99,750
33,379

35,5
34,775
64,840
30,556

16,5
70,515
42,040

9839
10606
10455
8958

11741
9378

10433
10167
9218

10519
10025
9714
9294
9784
8173
8967

10133
9361
9o85

10067
8908
9632
8995
7787
8890
8o41
8605
8639
8781
8551
9306
8346
8803
8942
8591
9163
7683
7924
8454
8429

'7'aw.6

14,95
15
15
10
25
15
15
15
10
15

17,5
15
10

24,95
2()

9,95
25

15,5
15
20
15
15

5,95
25
15

9,95
20
18
20
10
10

9,95
15

17,5
15
10
20

14,95
9,95

20

Z3
10

7,5
7

7
10

7,66
7,5

7

5,6
6,5
7,5

8,95
7

9,49
7,5

10

7,55
6,3

7
5,6

8,75
8,73
5,95

6,5
7,5

6,25
6,5
7,5

6

6,85
7,95
5,73
7,5
6,5

8,25
6

7,5
6,95

7

7

Z4 Z5
16
15
11
22
2C)

18
12
17
10
6
8

9
7

12
9

13

6

11
16
6

15
9

10
10

9

6
6
8
9

11

9

8

8
8

11

11

8
8

10

6

36
13
11

9
10
12
8
8
7
8

6

6
9
7
7
7
6

5
5

6
6
5
6
6
5

7

5
4
4
4
6

5

4
5
4
6

6

5

4
4



APENDICE F

Pacientes diabéticos

Tabela F.l .Efeito de am teste /z'saco em pacientes AospátaZares

Tempo (em minutos)

2 3 4 5 6Sujeito

Grupo l

l 8 10
l
2

3

4
5

6

7

8

7,6

10,1

11,2

l0,8
3,9

6,7
2,2

2,1

7,5
l0,4
12,8

l0,3
3,9

7,0
2,0
2,4

8,9
l0,4
10,0
9,3

4,5
7,9
2,2

2,5

9,5
8,9

l0,3
l0,3
3,2
7,4
2,2
2,3

8,7
8,9
9,5

11,5

4,1

7,3
2,5

2,0

8,8

8,4

9,2
12,3

4,0

7,2

2,3
2,0

#

9,9
9,0

10,0

3,5

6,6
2,5
1,9

7,0
8,6
9,4

11,4
3,7
6,6
2,4
2,0

Grupo2 9

10

11

12

13

8,5
7,5

12,9

8,8
5,5

8,4
7,1

13,5

9,2
5,6

8,5

7,2
13,4
8,4
5,2

8,2
7,0

13,1
9,2
5,3

5,6

5,0
13,6

7,9

6,4

8,8

4,2
13,1

7,9
6,0

8,8
6,9

14,8

7,9
6,4

8,4

9,5
15,3

7,3

6,4

  14 3,2 4,0 3,2 3,4 3,4 3,2 3,2 3,2

Grupo3 15 5,5 5,5 5,3 5,0 4i5 4,1 4,3 3,9

  16 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5

  17 6,2 6,3 6,6 5,9 6,5 5,5 5,7 5,1

  18 4,6 3,8 3,9 3,6 3,0 3,7 3,2 3,1

  19 3,2 3,2 2,7 2,7 2,4 2,2 1,8 1,7

  20 l0,8 8,7 9,3 l0,5 12,7 11,3 19,1 18,9

  21 5,7 7,0 7,0 5,8 6,9 7,7 7,5 8,8
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