
J

d
.\.b\

44"+ Z,ziZ.Z, i'3

4

Medidas de Ajuste
de Modelos de

Equações Estruturais

íl'ARIANA TERABAYASHI MOLHADO

DISSEli:lÃÇÂO.APRESENTADA
AO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA

UNI'vERSIDADE DESÃOPAULO
PARA

OBTENÇÃODOGRAU
DE

MESTRE ENI ESTATÍSTICA

Área de Concentração: Estatística

Orientadora: Prosa. Dra. Lúcia Pereira Barroso

São Paulo, março de 2004



Medidas de Ajuste de Modelos de Equações Estruturais

Este exemplar corresponde à vedação final

da dissertação devidamente corrigida e

defendida por Tatiana Terabayashi telhado

e aprovada pela comissão julgadora.

São Paulo, 05 de março de 2004

Banca Examinadora

. Prof. Dr. Rinaldo Artes (presidente) IME/USP

e Prof. Dr. Dalton H'ancisco de Andrade UFSC

e Prof. Dr. Wilton de Oliveira Bussab - FGV/SP



.4 minam mãe, aos meus avós e

ao vne» navnorüão.



Agradecimentos

Agradeço a todos que contribuíram para a elaboração deste trabalho, em especial:

A professora Lúcia Pereira B=roso, pela orientação, confiança, apoio e amizade.

Ao professor Rinaldo Artes, pela atenção especial concedida principalmente na fase
final do meu trabalho.

A minha mãe Mlarina, pela atenção e pelo estímulo para que eu vencesse mais esta
etapa, mesmo estando distante.

Aos meus avós Sumako e Yoshio pela confiança e pelo incentivo.

Ao meu namorado Daniel, pela compreensão, companheirismo e
mentor mais difíceis.

Aos meus queridos amigos Cléber, Émerson, Gisela, Lívia, Marcel, Marmelo e
Pauta e, aos meus primos Juliana e Márcio, pela amizade, carinho e incentivo.

Ao CNPQ, pela bolsa de mestrado concedida, com a qual pude me dedicar em tempo
integral ao trabalho

pelo apoio nos mo-e



Resumo

A modelagem de equações estruturais permite especificam como variáveis não observáveis

(conhecidas como variáveis latentes) podem ser mensuradas através de variáveis observáveis

utilizando equações de mensuração. Ela também permite analisar várias relações de de-

pendência entre as vaüáveis que são intercorrelacionadas utilizando eguaçõês estruturais.

Esta modelagem é uma extensão das técnicas de Análise de Regressão Multivariada

e Análise Fatorial e está sendo muito utilizada em diversas áreas, tais como: Educação,

Marketing, Psicologia, Saúde, entre outras. Na estatística, pode ser utilizada na esti-

mação de modelos multivariados como Regressão, Análise Fatorial Confiimatória, Análise
de Caminho, entre out)os.

Neste trabalho, apresentamos os principais tipos de modelos existentes nessa modela-

gem, os métodos de estimação para alguns casos típicos de modelos e as medidas de ajuste

mais usuais para verificação da qualidade de ajuste dos modelos. Também apresentamos

uma aplicação a um exemplo real sobre agricultores familiares modernos de Salto, através

do qual tentamos explicitar melhor o uso das medidas de ajuste para esta modelagem.



Abstract

The structural equation modelling allows specií3'ing how unobserved variables(known as

latent variables) can be measured by observed variables using measuremenf equatÍons. It

also allows analyzing several dependency relations among enter-coirelated observed vari-

ables using structuraJ equatáons.

This modelling is an extension of Multivariate Regression Analysis and Factorial Anal-

ysis techniques and it has being used in seveial áreas, like: Education, Marketing, Psychol-

ogy, Medicine, and others. In statistics, it can be used in the estimation of multivariate

modems like Regression, Conâmlatory Factor Analysis, Path Analysis, and others.

In this text, we present the principal kinds of existing modela for this modelling,

the estimation methods for some of those modems and the usual fit índices to verií3r their

goodness-oÊ-fit. By an application to a real example about Salto's modem farmers, we try

to explain the usage of the fit índices for this modelling.
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Capítulo l

Introdução

A IN'modelagem de Equações Estruturais é uma evolução da modelagem de multiequações

desenvolvida principalmente na área de Econometria e também dos princípios de mensu-

ração da Psicologia e Sociologia. Essa técnica tem utilidade em diversas áreas do conheci-

mento e, além das já mencionadas, podemos incluir Educação, Demografia, Administração,
Marketing, Biologia, Saúde e Genética.

Nestas áreas de ciências sociais e comportamentais, muitas teorias e modelos são

formulados em termos de conceitos teóricos que não são diretamente observáveis ou men-

suráveis, mas que podem ser avaliados de forma bastante razoável por indicadores. Com

isto, geralmente surgem dois problemas básicos que a modelagem de equações estruturais

procura responder:

e O que a medida obsen'ada (indicador) realmente está medindo?

8 Como inferir relações causais complexas ente'e as variáveis que não são observáveis
diretamente?

Para. responder a estas perguntas, a h/modelagem de Equações Estruturais é composta por
duas partes:

. Modelo estrutural (análogo ao modelo de regressão);

. Modelo de mensuração (análogo ao modelo de análise fatorial)

9
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Essa técnica é mais geral que outras, como poi exemplo, Análise de Regressão Múltipla,

Análise F'atorial, Análise de Variância Multivariada e Análise Discriminante, pois permite

o estudo simultâneo de várias relações de interdependência.

Um outro aspecto que diferencia esta modelagem das técnicas citadas anteriormente

é que esta enfatiza as covariâncias ao invés das observações individuais. Ou sda, ao invés

de minimizar funções de valores individuais observados e preditos, minimiza-se a diferença

enfie as covariâncias amostrais e as covariâncias preditas pelo modelo.

A modelagem de equações estruturais utiliza equações esfr"t&turais para analisar vária

relações de dependência entre as variáveis que são intercorrelacionadas e, equações de men-

suração, para especificar como variáveis não-observáveis são mensuradas por intermédio de
variáveis observáveis.

A seguir, apresentamos alguns exemplos de aplicação da modelagem de equações es-
truturais:

Exemplo 1. 0 Estudo de Wheaton (Wheaton et al., 1977) que avalia a aliena-

ção social é um exemplo de aplicação dessa modelagem. Os dados desse estudo podem

ser encontrados no pacote específico para modelagem de equações estruturais, AMOS

(Arbuckle, 1997). O estudo contém três variáveis latentes, cada uma mensurada por dois

indicadores. A Alienação, medida em 1967 e 1971, foi censurada por dois escoies, Anomia e

Incapacidade. A terceira variável latente -- Situação Sócio-Económica(SES)-- foi mensu-

rada por Educação (anos de instrução a partir de 1967) e por SEI (Índice Sócio-Económico

de Duncan, a partir de 1967) (Garson, 2001).

Exemplo 2. O Estudo do Desempenho da Função Administrativa de Funcionários

(Warl'en et al., 1974) que avalia o desempenho de administradores de fazendas também é

um exemplo de aplicação dessa modelagem. Nele temos quatro variáveis não-observáveis

(Desempenho, Conhecimento, Valor e Satisfação), onde cada uma foi mensurada por dois
testes.
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Exemplo 3. O Estudo sobre Nacionalismo e Identificação na Espinha (Bollen e

Medrano, 1998) também é um exemplo de aplicação da modelagem. Nele temos duas

variáveis latentes: Sentimento de pertencer à Espinha e Sentimento de moral associado

a esta identidade. A primeira variável foi mensurada por 3 indicadores (PI, P2 e P3):

"Espinha é minha nação", "Eu me sinto espanhol" e "Espinha é o país ao qual eu pertenço".

E, a segunda variável também foi mensurada por três indicadores(.A/l , ]W2 e J\43): "Espinha
é fenomenal", "Eu amo a Espinha" e "Espinha é um ótimo país".

Exemplo 4. O Estudo da Relação entre a Democracia Política e a Industrialização

no desenvolvimento de países (Bollen, 1989b) também é um exemplo de aplicação da mode-

lagem. Nele temos três variáveis não-observáveis: Democracia Política em 1960 e em 1965

e, Industrialização em 1960. A Democracia Política em 1960 e em 1965 são mensuradas

por quatro indicadores observados em 1960 e em 1965: Índice de Liberdade de Imprensa

(g/i em 1960 e Z/õ em 1965), Liberdade de Oposição Política (Z/2 e Z/6), Clareza no Processo

Eleitoral (3/s e Z/7) e Atuação do Colegiada Recém-eleito (Z/4 e g/8). E, a Industrialização é

mensurada por três indicadores: Produto Interno Bruto (PIB) per capita (zi), Consumo

de Energia per capita (z2) e Porcentagem da Força de 'lYabalho na Indústria (aç3).

Exemplo 5. O estudo realizado com agricultores familiares de Salto ao norte de

Uruguai(Barroco e Gabriel, 1996), cujo interesse era avaliar a "estrutura financeiro-tecnológica"

(EFT) e a "estrutura social e familiar"(ESF) desses agricultores também é um exemplo de

aplicação da modelagem. Nele temos duas variáveis não-observáveis(EFT e ESF), onde

El;'T é censurada por três indicadores ("Tipo de Fertilização", 'Veículo" e "Tipo de Dedeti-

zação) e ESF, também por três indicadores ("Número de Parentes", "Pai" e "Trabalhadores
Permanentes").
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O objetivo do trabalho é apresentar medidas de ajuste dos modelos de equações

estruturais e aplica.las aos dados do Exemplo 5.

Este trabalho é desenvolvido na seguinte seqüência: no Capítulo 2 são apresentados os

principais tipos de modelos existentes na modelagem de equações estruturais; no Capítulo

3 discuto-se os métodos de estimação plausíveis para alguns casos típicos de modelos; no

Capítulo 4 apresentam-se algumas medidas de ajuste para verificação da qualidade do

ajuste dos modelos; finalmente, no Capítulo 5 apresenta-se aplicação ao Exemplo 5



Capítulo 2

Modelagem

Ao modelar equações estruturais podemos fazer representações gráâcas das relações exis-

tentes entre as variáveis observadas e as latentes e das correlações enfie os parâmetros
através de diagramas de camaRÃo.

z.l -L)iagramas de (caminho

A elaboração dos diagramas é realizada da seguinte maneira:

8 as variáveis observadas são representadas por quadrados ou retângulos;

e as variáveis latentes, por círculos ou elipses;

e as variáveis de erro não são representadas dentro de figuras;

e flechas regas únicas indicam influência direta;

e flechas retas duplas, influência recíproca;

e flechas curvas, possíveis correlações entre as variáveis.

Na Figura 2.1, apresenta-se um exemplo teórico de diagrama de caminho para a
representação da modelagem de equações estruturais.

13
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Figura 2.1. Exemplo de diagrama de caminho.

Poitmito, obsen'ando m Ternas de elalmração dos diWaantas de canüüo apresen.t.adm

na página 13 fomos paa o (!iagrama da lngura 2.11 que:

e Ci, (2, qi e 7b são u:ÀHãveis latent.es;

] ) . . . ) za e gi ) . . . , 3/4 $ao vélrlavcls ob$cnuldas;

+ õil ' . . , õ4, ci, . . . ,c4, (i e (2 sao vanáx'els de erro

+ ei e <12 t;êm influência díreta sobre 77t;

e (l tem influência direta abre 7?,, rl el 2]
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e €2 tem influência direta sobre z3 e n4;

e qi e ?72 têm influência i'ecíproca;

e v7i tem inâuência direta sobre Z/i e Z/2;

e v72 tem inâuência direta sobre 3/3 e Z/4;

e (l e (2 podem ser correlacionadas

Clamo as variáveis latentes z7i e r72 recebem influência direta de outras variáveis la-

tentes, dizemos que elas são variáveis latentes endógenas (ou dependentes). E, como

as variáveis latentes (ll e {2 não recebem iníiuência direta de outras variáveis latentes, elas

são denominadas variáveis latentes exógenas (ou {ndepezzdenfes).

Note agora que, através da Figura 2.1, podemos escrever as equações do modelo
com mais facilidade. Vimos anteriormente na página 10 que as equações estruturais são

utilizadas para analisar várias relações de dependência entre as variáveis que são inter-

correlacionadas. Portanto, as equações estruturais p=a o diagrama do exemplo
teórico são dadas por:

v7i :: Pi2 ?72 + 'hi Ci + 'h2 C2 + (i

7?2 :: P21 77i + '2i (i + (2

em que

Pia: parâmetro estrutural que indica a mudança no valor esperado de 77i com o acréscimo

de uma unidade em ?72, mantendo Ci e (2 constantes; ou sqa, representa o efeito direto da

variável latente dependente 772 sobre a variável latente dependente v7i;

P21 : parâmetro estrutural que tem intepretação análoga ao Õi2;

'yll : parâmetro de regressão que indica a mudança no valor esperado de ?7i com o acréscimo

de uma unidade em {i, mantendo v72 e €2 constantes; ou sela, representa o efeito direto da

variável latente independente (i sobre a varia;vel latente dependente 77
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'y12 e lei : parâmetros de regressão que têm interpretações a.nálogas ao 'ii

(i e (2: erros aleatórios do modelo.

Também vimos na página 10 que as equações de mensuiação são utilizadas para

especiâcar como varia;veia nãc-observáveis são mensuradas por intermédio de variáveis ob-

serva.fieis. Portanto, as equações de mensuração para o diagrama do exemplo
teórico são dadas Dor:

)

e Equações de mensuração para as variáveis latentes dependentes

Z/: - À(:) v7: + cl

g/2 :: À21) ?7i + c2

g/s :: À32) ?2 + c3

y, = À(%) ?7, + c,

e Equações de mensuração para as variáveis latentes independentes

z: = À( ) e: + .i:

z, = À(') {: + (5,

z3 ' À32) e2 + l5a

Z, ::; À(') e, + (Í4

em que

Àg): magnitude da mudança na variável observada g/2 com a mudança de uma unidade na

variável latente dependente ?7t , ou sela, representa o impacto da variável latente dependente

z7t na x'ariável observada Z/2 ;

À(il) Àg) e À(:): têm interpretação análoga ao Àg);

ÀlzJ: magnitude da mudança na variável observada z2 com a mudança de uma unidade na

variável latente independente ei, ou sela, representa o impacto da variável latente indepen-

dente Ci na variável observada z2;
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À(1) Àg) e À('): têm interpretação análoga ao Àg);

ci, . . . , c4: erros de mensuração das variáveis 3/i , . . . ) Z/4, respectivamente;

tii , . . . , (54: erros de mensuiação das variáveis zi , . . . , z4, respectivamente

Podemos também definir

«I'((1) = @l:

«r((2) = é2,

cov((1, {12) = @« = Ó2:

«-'((1) = @ll

var((2)

COV((1, (2) @12 = @2:

core(e: , e, )

Tanto as equações estruturais quanto as equações de mensuração também podem ser
escritas matricialmente:

Equações Estruturais

0 Pi, v7i + l 'Yli '2
'y2i 0

€:

€2

com

©
@ll «'"
Ó21 'P22

W @ll @12



CAPÍTULO 2. MODELAGEM 18

e

o. r : ":,
l

ou seja,

q-Bq+Fe+( (2.1)

A equação (2.1) é a representação matricial geral do modelo de variáveis
latentes(equações estruturais), onde:

77(mxl): vetor de variáveis latentes endógenas;

e(nxl): vetou de variáveis latentes exógenas;

((mxl) : vetar de erros aleatórios;

B(mx«): matriz de coeÊcientes das variáveis latentes endógena, ou sda, seus elementos

representam efeitos diretos das variáveis v7 em outras variáveis 77;

I'(«x«): matriz de coeficientes das variáveis latentes exógenas, ou seja, seus elementos

representam efeitos diietos de variáveis € em variáveis ?7.

E, adicionalmente:

$(nxn): matriz de covariância das variáveis latentes exógenas (ou se.ja, dos e's);

O("xn): matriz de correlação das variáveis latentes exógenas (ou seja, dos e's);

I'(mxm): matriz de covariância dos erros nas equações (ou sda, dos ('s).
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Equações de Mensuração para as uadáueis latentes dependentes

«:\ r*ÍY' o \ /.:
«, 1 1 Àg) o l /..\ l ;:
«; 1 1 o .xg) 1 1. ., / ' 1 .:
«. / \ o »g' 7 \ .,

Equações de Mensuração pctra s uaüáueis latentes independentes

zl
Z2

Z3

Z4

Àg' o
o Àg'

o ÀS'

( 'l l ó,

ou seda,

y = Avv7 + c (2.2)

(2.3)X

As equações (2.2) e (2.3) são as representações matriciais gerais do modelo de
mensuração, onde:

y(pxl) : vetou de indicadores observados de v7;

x(qxl): vedor de indicadores observados de e;

E:(pxl): vedor de erros de mensuração para y;

õ(qxl): vedor de erros de mensuração para xl

Ag(pxm): matriz de coeÊcientes que relacionam y com 77, ou seja, seus elementos represen-

tam o impacto das variáveis latentes endógenos(?7's) nas variáveis observáveis Z/;
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A:.(qx,.): ntatriz de coeficientes que I'elmionanl x comi C, óu mja, seus elementos t'epi'eseittaun

o imputa dw val:iávek latenks exógena({'s) nas \miáAeis obmtn'áveb z.

E, adiciona.Imente:

O.(pxP): matriz dé co,variância de c;

OJ(qxq): matriz de coa,ai,iânch de õ.

A seguir, na Figwa 2.2 apresenta, m o d=iagrama de caminho do Estudo de Uheaton

(Exempl' ').

Figura 2.2. Diária.ma. de caminho para. o Estudo de \\heaton
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Observando a Figura 2.2 percebemos que as variáveis latentes Alienação67 e Aliena-

ção71 recebem influência direta da variável latente SES e, a varia.vel Alienação71 também

recebe influência direta da variável Alienação67, portanto, Alienação67 e Alienação71 são

variáveis latentes endógenas (dependentes). Por sua vez, a variável latente SES não recebe

influência direta de outras variáveis latentes e, assim, ela é uma vai'iável latente exógena

(independente).

Então, as equações estruturais para o Estudo de Wheaton são dadas por:

Alienação67 = di SES + (i

Alienação71 ;; ci Alienação67 + d2 SES + (2

E, as equações de mensuiação são divididas em dois grupos

equações para as variáveis latentes dependentes

Anomia67 = ai Alienação67 + ci

Incapacidade67 :: a2 Alienação67 + c2

Anomia71 = a3 Alienação71 + c3

Incapacidade71 = a4 Alienação71

e Equações para as variáveis latentes independentes

Educação = bt SES + õi

SEI = b2 SES + (52

Temos também que

«r(SES)
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«r((1) = @ll

«.:'(G) - @,,

COV((1, (2) @12 = @21

Matricialmente, temos os modelos

e Modelo estrutural

Al;o.,,.annv
'-y'4v-J l

A[iennpõa7]

0 0
cl 0

Al;onn,. nK7
'~y'A-/ v l

A[iennpÕa7]

di

d2
( ;-; ) *+

+ Modelo de mensuração para as variáveis latentes dependentes

Anomia67

Incapacidade67

Anomia71

Incapacidade71

ai 0
a2 0
0 a3

0 a4

cl

C2

C3

C4

Alienação67
A lion n,.;r.71wywVlx

+

e Modelo de mensuração para as variáveis latentes independentes

"==" 1 -1:1 ( «o *l :
©

e

q . l @l« 'olz

em que

ct:, . . . , a4: representam o impacto das variáveis latentes dependentes (Alienação67 e Alie-

nação71) nas variáveis observada Anomia67, Incapacidade67, Anomia71 e Incapacidade71;
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bi, b2: representam o impacto da variável latente independente (SES) nas variáveis obter.

vidas Educação e SEl;

ci: efeito direto da, variável latente dependente (Alienação67) em outra variável latente

dependente (Alienação71);

di, d2: representam o efeito direto da variável latente independente (SES) em variáveis

latentes dependentes (Alienação67 e Alienação71);

c- , . . . , c4: erros de mensuração dm variáveis observadas Anomia67, Incapacidade67, Anomia71

e Incapacidade71, respectivamente;

õi, õ2: erros de mensuração das variáveis observadas Educação e SEI, respectivamente;

(i , (2: erros da equação estruturall

©': matriz de covariância da variável latente independente SES;

W: matriz de covariância dos erros nas equações estruturais (ou seja, dos ('s).

A seguir, na Figura 2.3 apresenta-se o diagrama de caminho do Estudo de Desempenho

da Função Administrativa (Exemplo 2) .
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Figura 2.3. Diagrama de auninho paa o Estudo do Dewmpenho da Função Administ.i'a.

uva. de }i\mcionáaios.

Pela, Figura. 2.3 tenlw que a variável latente Due:nllwnbo r«ebe hiâuência direta dm

uztriáveis lakntw Conhecimento, Valor c Sat;isJ):lçãa; pallanl;o, da. é wna. uadáÃel la.tens

dependente. Por sua. vez, as x,alia;fieis la.tentes (:onh«:imenso, Vãos e Satisfâ,ção não re-

cebem inâuência direta de out.rm variáveis latmtm e, então, elm são x:adh.e8 1atentm

independentes.

Então, a equação estrutural pata o Estudo do Dcwmpeiüo da Fwtção Adnúlistiativa

édada por:

D(!sempenbo -: dx Coube(cimento + cl2 Vãloi + d3 bati;!;cação + (l
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E, as equações de mensuração são divididas em dois grupos

e Equações para a variável latente dependente

Desempenhol = ai Desempenho + ci

Desempenho2 :; a2 Desempenho + c2

© Equações para as variáveis latentes independentes

Conhecimentol = bl Conhecimento + õi

Conhecimento2 = b2 Conhecimento + õ2

Valorl :: b3 Valor + (53

Valor2 := ó4 Valor + (54

Satisfaçãol = bõ Satisfação + (5õ

Satisfação2:: bõ Satisfação + õ6

Tomos também que:

var(Conhecimento) = @...

«r(Valor)
«r(Satisfação)

cov(Conhecimento, Valor) = Ó«.,«i

cov(Conhecimento, Satisfação) = Ó««,«t

cov (Valor, Satisfação)

var((1) = @l:

cora(Conhecimento, Valor) = 0««,-t
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corr(Conhecimento, Satisfação) = 0««,«t

coar(Valor, Satisfação) = 0-t,«'

Matricialmente, temos os modelos

8 Modelo estrutural:

Satisfação ./

8 Mlodelo de mensuração para a variável latente dependente:

Desempenhol

Desempenho2

Conhecimento

Valor -- ( G )D«.mp"h' ) - ( d: d, d; )

:: ) ( «...«-.««. ) * ( ::": / ''' ' \ c,

e Modelo de mensuração para as variáveis latentes independentes

Conhecimentol \ /' bi 0 0

Conhecimento2 1 1 b2 0 0

Val.-1 1 1 0 Z,: 0
Valor2 1 1 0 b4 0

Satisf«ão1 1 1 0 0 bs

Satisfação2 ,/ \. 0 0 ba

Õ3

Conhecimento

Valor
q n+i afn p; '-

+

e

'é"«,-:
©- é-z Ç)
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ü =V'ii

em que

ai , a2: representam o impacto da variável latente dependente (Desempenho) nas variáveis

observadas Desempenhol e Desempenho2;

bi, . . . , bõ: representam o impacto das variáveis latentes independentes (Conhecimento,

Valor e Satisfação) nas variáveis observadas Conhecimentol, Conhecimento2, Valorl, Valor2,

Satisfaçãol e Satisfação2;

di , d2, d3: representam o efeito direto das variáveis latentes independentes (Conhecimento,

Valor e Satisfação) na variável latente dependente Desempenho;

ei , c2: erros de mensuração das variáveis observadas Desempenhol e Desempenho2;

ti:, . . . , óõ: ei'ros de mensuração das variáveis observadas Conhecimentol, Conhecimento2

Valorl, Valoi2, Satisfaçãol e Satisfação2;

(i : erro da equação estrutural;

@': matriz de covariância das variáveis latentes independentes;

Q': matriz de covariância dos erros na equação estrutural;

O: matriz de correlação das variáveis latentes independentes.

A seguir na Figura 2.4 apresenta-se o diagrama de caldinho do Estudo sobre Nado.-

nazismo e Identificação na Espinha (Exemplo 3) .
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Figura 2.4. Diagra.ma. de caminho para o Estudo solJie Nacionalismo e Ident.ifiinção na.
Empa).nha.

%n"',

SerÊimeMo de !nora

Observando a Figura 2.4 vemos que m wMxnis latente Sentiment;o de Pertencer e

Sentimento de Nlloral não leccbem influência direta de outra 't'ariáveis laü'ates, portant;o,

amam são variáveis latente exógena(hdependenta). Por $ua t'm, analisando as v..Móveis

obserx.Mas Pi, P2, P3, X.ít, Ma e X'l3, notamos {iue Pa e P3 recebem lnâuên(:ia direta

de M} e hl2, respectivamente e, hífl, M2 e Ma re«bem inâuência direta. de Pi, P2 e Pa,

respectiva:menu. Porta.nto, como w equaçõm mtruturais são utilizada para. analim3' \amas

iehçõ« de dependência enfie as va;dáveis que são inkiconehcioiladm, Hinos para e«e
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exemplo que

Equações Estruturais

i\'li = ci Pi+(l

i\'l2 :: c2 P2 + (2

Ms :; c3 P3 + (3

P2 :; c4 Mi + (4

P3 :: cs M2 + (5

Equações de mensuração para as variáveis latentes independentes

Pi = bi Sentimento de Pertencer + õi

P2 :: bu Sentimento de Pertencer + õ2

Pa :: b3 Sentimento de Pertencer + (í3

Mi ;: b4 Sentimento de Moral + (54

M2 = ós Sentimento de Modal + (5s

M3 = b6 Sentimento de Modal + óõ

Temos também que:

var(Sentimento de Pertencer) = Ó.«t

var(Sentimento de Moral)

cov(Sentimento de Pertencer, Sentimento de Moral)

«l ((1) = @ll

«r((12) = @«

épert.mor
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«r(<1:) = @«

«r((4) = @44

««((5) = @55

COV((1, (2) = @:,

COV((1, (3) = @13

COV((1, (4) = @14

COV((1, (5) = @«

COV((2,(3) @23

COV((2, (4) = @«

COV((2, (5 )

COV((3, (4) = @34

COV((3, (5) = @35

COV((4, (5) = @«

corr(Sentimento de Pertencer, Sentimento de Moral) Opere,mor

Matricialmente, temos os modelos

e Modelo estrutural

Mi

M2

Ms

P2

P3

cl

0

0

0

0

0

C2

0

0

0

0

0

C3

0

0

0

0

0

C4

0

0

0

0

0

C5

Pi
P2

P3

Mi

M2

G
G
G
(5

e Modelo de mensuracão
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Pi

P2

P3

Mi

M2

M3

bi

b3

0

0

0

0

0

0

b4

bõ

b6

Sentimento de Pertencer

Sentimento de Moral
+

e

'P22

'Pis

'Psõ

'P4s

'Pss

w-

em que

bi, . . . , b6: representam o impacto das variáveis latentes independentes (Sentimento de

Pertencer e Sentimento de À/foral) nas variáveis observadas (PI, P2, P3, Mi, M2 e Nl3);

ci, . . , cõ: representam o efeito direto das variáveis observadas (PI, P2, P3, Mi, M2) em

outras variáveis observadas (MI, M2, M3, P2, P3);

õ:, . . . , (56: erros de mensuração das variáveis observadas (PI, P2, P3, Mi, M2 e M3);

(:, . . , (5: erros das equações estruturais;

®: matriz de covariância das variáveis latentes independentes;

$': matriz de covariância dos erros nas equações estruturaisl

O: matriz de correlação das variáveis latentes independentes.
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Na Figura 2.5 apimenta-se o (baRraDa. de cmnhúa do Estudo da. Relaução enfie Do-

m«racha Política e htdwtüalização(Exemplo 4).

Figuira 2.5. Diagrama de camhlho para o llstu(.lo (.ia Relação enfie Demo-creia Política e

[ndwtria.]ização.

Q \l q

.aS

Observando a Figura. 2.5 notamos que a \-aüãvel latente Industrial:ão em 60 não

recebe inüuêl\cia diret.a de outra v:\Fiáveis lal.elit«, portmtto, ela ê uma vaüáxel latente
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independente. Por sua vez, a varia;vel latente Democracia Política em 65 recebe iníiuência

direta das varia;vais latentes Democracia Política em 60 e Industrialização em 60 e, assim,

ela é uma variável latente dependente. A variável latente Democracia Política em 60

também recebe influência direta da variável latente Industrialização em 60 e, então, ela

também é uma variável latente dependente.

Então, as equações estruturais para o Estudo da Relação entre Democracia Política

e Industrialização são dadas por:

DP60 = di Ind60 + (i

DP65 :: cl DP60 + d2 Ind60 + (2

eln que DP60 e DP65 são a Democracia.Política em 1960 e em 1965, respectivamente e

Ind60 é a Industrialização em 1960.

E, as equações de mensuração são divididas em dois grupos

e Equações para as variáveis latentes dependentes

Z/i = ai DP60 + c]

y2 :: a2 DP60 + c2

g/3 :: a3 DP60 + cs

g/4 = a4 DP60 + c4

Z/Õ = as DP65 + c5

Z/Õ :: aõ DP65 + cõ

g/7 :: a7 DP65 + c7

Z/8 := a8 DP65 + ca
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e Equações para a variável latente independente

ri = bi Ind60 + (ii

z2 := b2 Ind60 + (52

z3 :: b3 Ind60 + (53

Temos também que:

-:'(l«d60)

var((1) = @-l

-:'((,) = @«
COV((1, (2) = @12 = @21

Matricialmente, temos os modelos

e Modelo estrutural:

::::l-l= ll ::l*l l(«o*
e Modelo de mensuração para as variáveis latentes dependentes:

g/i

g/2

g/3

g/4

Z/s

g/6

g/7

3/8

al

a2

a3

a4

0

0

0

0

0

'0

0

0

a5

a6

a7

a8

cl

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8
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+ Modelo de mensuração para a varia;vel latente independente

«-\ /Ó:\ /Õ:\

«, 1 - 1 ', 1 ( :«'.. )* 1 ', 1

-, l \ b: l \ õ* l

q) := @lnd60

e

.:,. l @« @.,

em que

ai, . . . , a8: representam o impacto das vaüáveis latentes dependentes (DP60 e DP65) nas
variáveis observadas yí, . . . , g/a;

bl , b2, b3: representam o impacto da variável latente independente (Ind60) nas variáveis
observadas zi, z2 e z3;

ci: efeito direto da variável latente dependente (DP60) em outra varia;vel latente depen-

dente (DP65);

di , cb: representam o efeito direto da variável latente independente (Ind60) em variáveis

latentes dependentes (DP60 e DP65);

ci , . . . , c8: erros de mensuração das variáveis observadas 3/i , . . . , 3/8} respectivamente;

õi , õ2, (5s: erros de mensuração das variáveis observadas zi, z2 e sç3, respectivamente;

(i , (2: erros da equação estrutural;

Q': matriz de covariância da variável latente independente Ind60;

q': matriz de covariância dos erros nas equações estruturais (ou seja,, dos ('s).

Na Figura 2.6, apresenta-se o diagrama de caminho para o Estudo dos Agricultores
Familiares (Exemplo 5).
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Figura 2.6. Diagrama de Caminho pala o Esl,udo clw Agricultor« Familiares

Pela Figura 2.6 temos que nenbluna variável lal;ente recebe inÊuência direi:a de outra,

então, EFT e ESF são v,tlüáveis Utentes independentes. E, com isso, este «t.udo é composto

apenas de equaçõm de mensura.ção:

Tipo de Feüilização :: b] EFT+ õi

Veículo ;; b2 EFT + õ2

Tipo de Dedetiza.ção -; b3 EFT+ 83

Númclo dc Parcnt« = b4 ESF + õ4

Pai = bs ESF + ó5
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Trabalhadores Permanentes = bõ ESF + õõ

Temos também que:

«-'(EFT) - Ó«T

«:'(ESF)
CO«(EFT, ESF) «T,ESF

corr(EFT, ESF) = OnpT,nsp

Matricialmente, temos o seguinte modelo de mensuração

Tipo de Fertilização

Veículo

Tipo de Dedetização
Número de Parentes

Pai

Trabalhadores Permanentes

bi

b2

b3

0

0

0

0

0

0

bs

âi

t52

0 $EFT $EFT,ESF

'bnsp
e

L oEliT,ESF
l

em que

bi , . . . , b6: representam o impacto das variáveis latentes independentes EFT e ESF nas vari-

áveis observadas (Tipo de Fertilização, Veículo, Tipo de Dedetização, Número de Parentes,

Pai e Trabalhadores Permanentes) ;
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(i:, . . . , ó6: erros de mensuração das variáveis observadas (Tipo de Fertilização, Veículo,

Tipo de Dedetização, Número de Parentes, Pai e Trabalhadores Permanentes, respectiva-

mente) ;

©': matriz de covariância das variáveis latentes independentes EFT e ESF;

O: matriz de correlação das variáveis latentes independentes EFT e ESF.

2.2 Modelos

A modelagem de equações estruturais engloba uma grande classe de modelos, dependendo

da aplicação desejada, ou sda, há um modelo para análise fatoríal confirmatória, outro para

A/IANOVA, entre outros.

Nm Subseções 2.2.1 a 2.2.4 apresentamos alguns modelos de equações estruturais e
suas suposiçoes

2.2.1 Modelo Completo

O modelo completo consiste de um sistema de eguaçães estruturais, que tem dois sub..

sistemas principais: o modelo de variáveis latentes (equações estruturais) e o modelo de

mensuração. Ou seja, ele é formado pelas equações (2.1), (2.2) e (2.3):

Bq+Fe+(
A,q+c
A,e+Õ

E, as suposições do modelo são

. -E(,7) - 0;

. -E(e)

..B(0
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e ( e ( são não-correlacionados;

. (l B) é não-singular;

. -E(c) = 0;

. E(Õ)

e c é não-correlacionado com 77, € e õ;

e õ é não-correlacionado com e, ?7 e c

Portanto, podemos verificar que

1. ©'(«-) - -E(e(');

2. W(«*«) («');

3. 0. *n

4. 0õ *0

Assume-se também que uma variável latente endógena não tem influência direta sobre

ela mesma, o que leva à diagonal principal da matriz B ser nula.

E possível mostrar também que a matriz de covariância de z = (y', x'y de dimensão

(p + q) x (p + q) para o modelo completo é dada por:

r .A,(l - B)': (i'Q'l'' + 'P) (l - B')':AI, + O. À-,(i - B)':i''+.A;
A,Q'l''(i - B')':.AI, À.,q'.A: + o.

em que O é um vetar de dimensão t x l de parâmetros livres (coeficientes que acompanham

as variáveis latentes nas equações estruturais e de mcnsuração, variâncias e covariâncias

das variáveis latentes independentes, erros de mensuração e erros das equações estruturais)
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2.2.2 Análise Fatorial

Utilizam-tos Análise Fatorial quando temos algumas variáveis de interesse teórico que

não podem ser diretamente observadas, ou sda, informações sobre elas podem ser obtidas

indiretamente observando seus efeitos em variáveis observáveis. Em outras palavras, análise

fatorial é um procedimento estatístico para revelar um pequeno número de variáveis latentes

através do estudo da covariância entre um conjunto dc variáveis observáveis.

Análise Fatorial Exploratória (AFE) x Análise Fatorial Conârmatória (AFC)

Na AFE, o pesquisador não especifica a estrutura da relação entre m variáveis no modelo,
ou sda, ele deve assumir as seguintes restrições:

1. todas as variáveis latentes podem ser correlacionadas (ou, em alguns tipos de AFE,

todas variáveis latentes são não-correlacionadas) ;

2. todas as variáveis observadas podem ser diretamente afetadas por todas as variáveis
latentes;

3. os erros são não-correlacionados entre si;

4. todas as variáveis observadas são afetadas por um erro;

5. todas as variáveis latentes são não-correlacionadas com todos os erros

Na AFC, o pesquisador impõe as restrições de acordo com seu conhecimento sobre o

que se está estudando. Estro restrições determinam:

1. quais pares de variáveis latentes são correlacionadas;

2. quais variáveis observadas são afetadm por quais variáveis latentes;

3. quais variáveis observadas são afetadas por um erro;

4. quais pares de erros são correlacionados
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.Néon disso, na AFC, podem $er realizados te«es wtatísü.ices pma detenilina se os d&

dos mnostiab são consbtentes com as r«triçõ« impwtas, ou sda, se os dtüw conârniam

o modelo gerado de acordo cair o conhecimento do pesquisador na áim,.

Figura 2.7. Exemplo de Diagrmna de Galhinho paa Análise Ratorial Exploratória

8. 6 â 6 6
'73 5 64
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Figura 2.8. Exemplo de Diagl'ama. de Caldinho pa'a Análi.an Fatorial Coníirmatória

6,

Podemos obsewm a. diferença cnt.rc o$ modelos de análim fatorial o(plural.ária e con-

firmatória. compra-ndo M Figuras 2.7 e 2.8. No modelo explorar;ócio, toda M variáveis

latelltm podem ser conelacionadu(ou alternativamente, todas são nãocol-relacionada) ,

enqua)to no modelo conÊlmatórío as luriáveis latentes Ci e (3 são não-conelacionadas. No

modelo coníhmatório pode-se impor que as vaMáveis ol)sen'á\:eis não sqant afetadas por

todas as xmriáveis latente, ao passo que no modelo fatorial exploratlório inicial t«ias as

variáveis ol)ser\ágeis são afetadas por todas as vllriáx'eb latent«. Na F'igura 2.8(AFC),
dois ©no$ são correlacionadas e urna dm vraüáveb ol)seMveb não wtá amaciada a nenhum

cno, cnqumto na Figura 2.7(AFE) todos % anos são nâo-coTvclacionados c um erro é
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msociado com cada variável observável

Análise Fatorial Confirmatória de 2a Ordem

O exemplo de AFC apresentado na Figura 2.8 é também conhecido como Análise Fatorial

Confirmatória de la Ordem. Nesta seção, será apresentado o modelo de Análise Fatorial

de 2a Ordem.

Este modelo é composto apenas pelas equações (2.1) e (2.2) do modelo completo, ou

sela:

Bq+Fe+(

com as mesmas suposições anteriores.

E um modelo no qual fatores de segunda ordem(O são explicados por fatores de

primeira ordem (77) os quais são mensurados através de variáveis observada (y).

Temos uma aplicação da análise fatorial confirmatória de segunda ordem, por exem-

plo, quando queremos mensurar a imagem de uma loja(fator de segunda ordem) através

da Atmosfera, Preços competitivos, Variedade de produtos, Qualidade dos produtos e da

Clientela(favores de primeira ordem), os quais são mensurados através de algumas vari-

áveis observán.'eis(Latif, 2000). O diagrama de caminho correspondente a essa aplicação

apresenta-se na Figura 2.9
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Figura 2.9. Dia©mna de ca.minha para análise fatorial mníirmatória de segunda ordem

PnÊços Qualidade
Amosféa

dos pnd®©.eompettüos

y:

2.2.3 Modelo pm'a análise de várias an)ostras independentes

Note caso, utiliz&se iun modelo completo pala (nx:la. an( tra.(Bollen, 1989b). Portalllto,

pala a Ê-ésima amostra, telhas:

B(A)?7 + ]'(k)C + <

.Ag)(+õ

.AF)# +c

Este modelo é utilizado qumado queremos moer w os modelos de mensur;<ão ou de

equaçõ« mtrutuiab de dob grupo apr«entmn os nlesnlos vdot« para os parâmetros. Por
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exemplo, podemos utilizar esse modelo para verificar se as empresas com e sem programa

de treinamento têm a mesma relação positiva entre anos de trabalho e desempenho.

2.2.4 Modelo completo com estrutura de médias

Neste modelo, as variáveis aleatórias passam a não ter mais média zero e, mais quatro

novos vetores de parâmetros são acrescida ao modelo (Bollen, 1989b).

77 = a + B?7 + I'( + ( (2.4)

x = 1'. + A,e + (5 (2.5)

y :; a"3/ + Avv7 + €

onde cz(«xl), 'rz(qxl) e 'ry(pxl) são vetores de interceptor

As suposições que se alteram são:

(2.6)

e -E(e)(«xi) = n

. .F(q)(«».O (a + I'K)

E, assim temos que os vetores de médias de x e y são

e .E(x)(qxl) :; 'rz + A,K

. .E(y)(.».i) r.+A,(l- B)':(a +FK)

2.3 Identificabilidade

A identificabilidade é um tópico muito importante para todos os modelos de equações

estruturais. Inicialmente, vamos definir o que são parâmetros "conhecidos" e "desconheci-
dos'S
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Segundo Bollen (1989b), parâmetros "conhecidos" geralmente são característica po-

pulacionais da distribuição das varia;vais observadas, tais como suas variâncias e covariân-

cias que possuem estimadores consistentes e então para os quais a identificabilidade não

ê um problema. E, por sua vez, parâmetros "desconhecidos" são aqueles para os quais o

"status" de identificabilidade não é conhecido(neste caso, o pesquisador deve estabelecer

se existem valores únicos para eles) .

Os parâmetros "desconhecidos"(parâmetros que vêm do modelo estrutural) são ditos

identificáveis se eles forem funções apenm de parâmetros identificáveis e se essas funções

levarem a soluções únicas.

Por exemplo, vamos supor que var(y) soja um parâmetro identificável, 01 e 02 soam

parâmetros "desconhecidos" e que a função que relaciona os parâmetros "desconhecidos"

com o parâmetro identificável seja var(y) = 0i + 02 (Bollen, 1989b). Para que Ot e 02 sejam

identificáveis precisamos que a função apresentada leve a soluções únicas para ambos, o

que claramente não ocorre já que temos dois parâmetros "desconhecidos" e apenas uma

função (equação). Entretanto, se tivéssemos uma segunda equação da forma 0i = 02, a

identiÊcabilidade estada garantida com Ot = 02 :; var(y)/2.

Em geral, podemos definir que parâmetros "conhecidos" são os elementos de E(matriz
de covariância populacional das variáveis observadas) e que parâmetros "desconhecidos"

estão contidos em O (vedor que contém t parâmetros livres de B, I', +' e W (deÊnidos

anteriormente na página 18)). Assim, a equação que relaciona E e O é a seguinte hipótese

sobre a estrutura de covariância: E] = E(O)

Portanto, uma definição alternativa de identificabilidade é dada, considerando dois

vetores Oi e O2 de dimensão t x 1. As matrizes de covariância impostas pelo modelo são

E(0i) e E(O2), respectivamente. Dizemos que o modelo é identificável se todas as soluções

de ai e O2 tais que E(Oi) = E(O2) implicarem Oi = O2.

Note que a estrutura de covariância E = E(O) implica em $(p+q)(p+ q + 1) equações

distintas da forma aij = aij(O) (í $ .j), onde aij é o iJ-ésimo elemento de E e aij(O) é o

i.j-ésimo elemento de E(O). Logo, se um elemento de O pode ser escrito com uma função

de um ou mais elementos de oij, então ele é identificável. E, se todos os elementos de O
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satisíizerem essa condição, o modelo é identifica;vel.

A seguir vamos apresentar algumas condições para chegar a identificabilidade do m(»

delo.

2.3.1 Regra t

Esta regra é uma condição necessáHa de identificabilidade, mas não é suficiente. Baseia-

se no fato de que temos {(p + q)(p + q + 1) equações distintas como conseqüência da

estrutura de covariância E = E(O). Note que se o número de parâmetros "desconhecidos"

em O for maior que o número de equações, a identificabilidade não é possível. Portanto, a

regra t é dada pela seguinte condição:

t < il(p + q)(p + q + i), (2.7)

em que, como de6nidos anteriormente, t é o número de parâmetros livres, p é o número de

variáveis observadas dos v7's(variáveis latentes dependentes) e q é o número de variáveis

observadas dos e's(variáveis latentes independentes) .

2.3.2 Regra Dois-Passos

No primeiro passo, deve-se tratar o modelo como uma análise fatorial conhmatória, ou
seja, os elementos de ( e de ?7 devem ser tratados como variáveis latentes independentes

(isto é, como {'s) e, conseqüentemente, os elementos de x e de y devem ser tratados

como variáveis observadas dos e's(isto é, como varián.'eis z). Portanto, teremos a seguinte
equação:

x Õ (2.8)

Assim, devemos veri6car se esse modelo de análise fatorial confirmatória é identi-

ficável. Para que este modelo seja identiÊcá;vel, devemos analisar se existe solução única

para os parâmetros estruturais em A,, @ e e)õ.
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Basicamente, existem 3 regras para verificar a identificabilidade de um modelo de
análise fatorial confirmatória:

1. Regra t: análoga à regra já apresentada e, assim como já foi dito, é uma condição
necessária mas não é suficiente;

2. Regra TI'ês-Indicadores: as condições suficientes para que o modelo soja identi-

ficável são(a) três ou mais indicadores por variável latente,(b) cada linha de A, com

um e somente um elemento diferente de zero, e (c) Oõ diagonal;

3 Regra Dois-Indicadores : assim como na regra anterior, Oõ deve ser diagonal.

Além disso, um Àij deve ser fixado como l para cada (j. Sob estas condições, se

tivermos dois indicadores(variáveis observada) por vaüável latente é suficiente para

a identificabilidade do modelo em (2.8) contento que não haja elementos nulos em
©

Se o modelo de análise fatorial coníirmatória for identi6cável, devemos seguir para

o segundo passo. No segundo passo, iremos examinar as equações estruturais(isto é,

T7 = Bv7 + I'e + O e trata.Im como equações estruturais com variáveis observadas. Ou soja,

iremos assumir que cada variável latente é uma variável obervada perfeitamente mensurável

(isto é, a equação estrutural fica dada por y = By+l'x+O. E, então, devemos determinar

se B, I' e @ são identiâcáveis utilizando as seguintes regras:

1. Regra t: mesma regra já apresentada e, assim como já foi dito, é uma condição

necessária mas não é suficiente;

2. Regra da B Nula: se B = O, então as matrizes ©', I' e W podem ser escritas como

funções das matrizes de covariância das variáveis observadas e, portanto, elas serão

identificáveis; esta regra é uma condição suficiente para a identificabihdade, mm não
é necessária;
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3. Regra Recursiva: se a matriz B for triangular inferior e q' for diagonal, temos que

o modelo é identiâcável; esta regra também é uma condição suficiente, porém não é

necessária;

4. Condição de Ordem: seja C = 1(l B), --l'l; se cada linha desta matriz tiver

(p -- 1) ou mais zeros, o modelo é identi6cável; esta regra é uma condição necessária,

porém não é suÊciente;

5 Condição do Posto: consideremos novamente a matriz C; para verificar a iden-
tificabilidade da d-ésima equação, devemos eliminar todas as colunas de C que não

tiverem zeros na í-ésima linha de C e, com as colunas restantes formamos uma nova

matriz Ci; assim, uma condição necessái'ia e suficiente para que a {-ésima equação

seja identificável é que o posto de Ci sda igual a (p 1) e, portanto, se todas as

equações satisfazerem esta condição, o modelo é identificável.

Portanto, pela regra dois-passos temos que se o primeiro passo mostra que os para.

metros de mensuração são identifica;fieis e o segundo passo mostra que os parâmetros dm

equações estruturais também são identiâcáveis, então isto é suficiente para que o modelo

sda identificável.

Agora vamos voltar ao Estudo de Wheaton(Exemplo 1) para tentarmos entender
melhor as regras para verificar a identiíicabilidade do modelo.

Vamos utilizar a regra dois-passos. Inicialmente, devemos tratar o modelo como uma

análise fatorial confhmatória (ver página 47). Ou sda, teremos:
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Educação \ / ói o o 'l /' Õ:

SEI 1 1 Z)2 0 0 1 /, \ l Õ,
r SES \ l '

'T':'.. l-l ? ": ? l l «:.:,,;.., l*l »
Incapacidade67 1 1 0 a2 0 1 1 ' 1 1 õ4

\ Alienação71 ./ l '
Anomia71 1 1 0 0 a3 l '' ' / l õs

Incapacidade71 ./ \. 0 0 a4 ./ \. (iõ

Notemos que a regra três-indicadores não está satisfeita para este caso, pois embora

tenhamos apenas um elemento diferente de zero em cada linha de A, e Oõ seja(üagonal de-

vido às suposições do modelo completo(ver página 38), não temos três ou mais indicadores
por variável latente.

Agora, se fixarmos bi :; ai :: a3 :: 1, como temos que (iõ é diagonal e também temos

dois indicadores por variável latente, temos pela regra doispassos que o modelo de análise

fatorial confirmatória é identiÊcável.

O segundo passo é tratar as equações estruturais como equações estruturais com

variáveis observadas(ver página 48). Notemos que nem a regra B nula e nem a regra

recursiva estão satisfeitas, pois a matriz B não é nula e nem triangular inferior(ver página
22)

/ \

Agora, note que:

C - B), -i'l
1 0 --di

--ci l --d2

Note que para este estudo temos que p = 2, pois temos duas variáveis latentes de....

pendentes (Alienação67 e Ahenação71). Então, a condição de ordem não está satisfeita

pois a segunda linha da matriz C não contém zeros. À/las, vimos que esta condição é ape-

nas necessária e não é suficiente. Portanto, vamos verificar se a condição do posto está
satisfeita.
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Eliminando as colunas de C que não têm zeros na primeira linha, formamos o seguinte
vetor:

0
Cl=

l

que tem posto igual a 1 (= p -- l).

Como na segunda linha não temos zeros, temos que C2 :: a e, portanto, tem posto

igual a 0. Logo, a condição do posto só está satisfeita para a primeira linha.

Então, não podemos a6mtar que o modelo é identiâcável. SÓ para mostrar como se

utiliza a regra t, vamos verificar se esta condição está safkfeita para o Estudo de Wheaton.

Vimos anteriormente na página 39 que t é a soma do número de coeficientes que acom-

panham as variáveis latentes nas equações estruturais e de mensuração, do número de vari-

âncias e covariâncias das variáveis latentes independentes e dos erros de mensuração e das

equações estruturais. No modelo apresentado na página 22 pode-se observar que temos 8

variâncias dos erros de mensuração e das equações estruturais (ou seja, var(ci) , . . . , var(c4),

var(JI), var(õ2), var((1), var((2)). Temos também 6 coeficientes nas equações estruturais

e de mensuração (apenas ci, dl, d2, a2, a4 e b2, já que ai, a3 e bi foram fixadas como l

para garantir a identificabilidade do modelo) e l variância da variável latente independente

SES. Portanto, temos que t = 15

Temos 4 varia;vens observadas das variável latentes dependentes e, assim p = 4. Ainda

temos 2 variáveis observadas da variável latente independente e, então, q = 2. Portanto, a

regra t está satisfeita pois t < é(p + q)(p + q + 1) = 21



Capítulo 3

Estimação

Em geral, m teorias supõem que as variáveis observadas devem ser quantitativas pois

elas representam medidas, que são aproximadamente de escala intercalar. Se essas va-

riáveis têm distribuição aproximada normal, utilizam-se as estimativas dos parâmetros

obtidas através do método de máxima verossimilhança(MV) ou de mínimos quadrados

generalizados (GLS) e seus respectivos erros padrões e medidas de qualidade de ajuste
qui-quadrado.

Quando há não-normalidade moderada, os métodos de MV e de GLS ainda podem

ser utilizados, mas a interpretação das estimativas deve ser feita com cautela. De um modo

geral, define-se dois tipos de não-normalidade:

e Quando pelo menos uma variável não é contínua. Nesse caso, recomenda-se utilizar o

método de mínimos quadrados ponderados generalizados (WLS) usando uma matriz

de pesos adequada. Quando temos variáveis observadas categóricas, temos alguns
problemas:

52
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y #

x #

ÁCou(siJ,ssÀ) #

A,77 + c

A.,e+Õ

E(0)

.4C'o«(s;, s;«)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

em que

y e x: vetores de variáveis observada categóricas das variáveis latentes dependentes

e independentes, respectivamente;

E: matriz de covariância populacional das variáveis observadas categóricas;

E(O): matriz de covariância com estrutura imposta pelo modelo;

.Amou(sij, sgh) e .4C'ou(s;, s;h): covariâncim awint6ticas entre s.j e sgh e, entre s; e
s;h, respectivamente;

sij e ssA: elementos da matriz de covariância amostral das variáveis observadas

categóricas;

s; e s;h: elementos da matriz de covariância amostral dos indicadores contínuos
latentes.

Note que (3.1) e (3.2) se devem ao fato de que nos modelos de equações estruturais

supõe-se (lue as variáveis latentes e observadas são contínuas (em geral, normais) e,

ao utilizarmos variáveis categóricas estaremos agrupando as medidas das observações

e perdendo precisão. Por exemplo, se considerarmos Z/; uma variável contínua com

distribuição normal e yi uma variável ordinal que agrupa os valores de Z/; em 4

categorias, então teremos que y # y* em pelo menos uma linha dos vetores, o que
leva a (3.1).

A violação da hipótese de estrutura de covariância(descrita anteriomtente na página

46) ocorre porque assumimos que E*(matriz de covariância populacional dos indi-
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dadores contínuos latentes y* e x*) segue a estrutura imposta, ou sda, que E* = E(O)
e, em geral, temos que E # E*

Por fim,(3.4) ocorre porque, em geral, a distribuição das vaüáveis observadas

categóricas difere da distribuição dos indicadores contínuos latentes.

Pala tentar corrigir o mais importante dos problemas (equação (3.3)), podemos

estimar E* através das vaüáveis observadas categóricas. Para isso, devo-se assumir

uma distribuição para os indicadores contínuos latentes (em geral, utiliza-se a multi-

noimal) e, então podemos estimar as correlações para cada par de indicadores em y*

e x*(vetores de indicadores contínuos latentes das variáveis latentes dependentes e

independentes, respectivamente) .

Se ambas as variáveis forem contínuas, podemos utilizar a correlação de Pearson.

Caso contrário, devemos utilizar correlações especies "p-olychoric"(Jõreskog, 2001),

"tetrachoric" (Hall'is, 1988), 'cpolyserial" (Drasgow, 1988) ou "biserial" (Kraemer

1982). Para maiores detalhes dessas correlações, ver Apêndice A

. Quando as variáveis são contínuas(escala intervalar) e não-normais. Aqui pode-se

usar o método de MV, GLS ou WLS. Se tivermos a disponibilidade de uma amostra

pequena, o uso de WLS pode não ser adequado, pois a matriz de covariância assin-

tótica das variâncias e covariâncias amostrais não seria estimada de forma acurada;

portanto, sendo melhor a utilização de MV ou GLS.

3.1 Estimação do modelo completo

Considere que o modelo completo sela adequado para uma população de indivíduos

Define-se as seguintes matrizes:

Z(Nxk): matriz dos dados observados;
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M = #Z'Z: matriz de momento em torno do zero;

S = ]fÇi(Z'Z -- XZ Z'): matriz de covariância amostrar;

R = D'iSD i: matriz de correlação para variáveis contínuas, onde

D = (diagS)i/2 (quando alguma variável não é contínua, R é a matriz

de correlação "polychoric", "tetrachoric", "polyserial" ou 'cbiserial")

Z = +Z'l: vetor de média.

Em que:

N: tamanho da amostra;

k = p + q: número total de variáveis observadas

)

Através das definições acima, pode-.se chegar às seguintes relações entre as matrizes

. M +ZZ';

.s -ZZ)

Os métodos clássicos de estimação dos coeficientes do modelo são: máxima veros-

similhança (MV), mínimos quadrados generalizados (GLS) e mínimos quadrados nã(»

ponderados(ULS). Nos próximos tópicos abordaremos as funções de estimação especíÊcas
de cada um desses métodos.
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3.1.1 Função de ajustamento para o método de máxima verossi.

milhança

A função de ajustamento para MV parte do princípio de máxima verossimilhança que,

nos pacotes estatísticos, baseia-se na suposição de que as variáveis observadas têm uma

distribuição normal multivariada. Sua expressão é dada por:

Fmv IE(O)j+tr(SE':(O)) logjSI -(p+q), (3.5)

em que:

E(0) : matriz de covariância populacional do modelo proposto;

IX(O)l : determinante de E(O);

tr (SE':(O)) : soma dos elementos diagonais de SE :(O).

Os estimadoies de MV de B, I', ©' e W(descritos anteriormente na página 18) são os
que minimizam a função Fmv

Temos que esses estimado res têm propriedades importantesêe 0 rie

e embora possam ser viciados, eles são msintoticamente não viciadosl

e são consistentes;

e são assintoticamente eficientes;

B têm distribuição assintoticamente normal

Temos também que(.M - l)-Zibv, avaliada nas estimativas obtidas, tem distribuição

assintoticamente qui-quadrado com (1/2)(p + q)(p + q + 1) -- t graus de liberdade (Bollen,

1989b), onde t é o número de parâmetros livres (descrito anteriormente na página 39).
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3.1.2 ]i'unção de ajustamento para o método de mínimos quadra-
dos generalizados

A função de ajustamento para GLS é dada por

&« - {'- ({]s - ,@] w-:l') 0 0
onde Wãt<k) é uma matriz de pesos para a matriz residual. Essa matriz de pesos é uma
matriz aleatória que converge em probabilidade para uma matriz positiva-definida quando

N ---} oo, ou é uma matriz positiva-definida de constantes.

Diversas matrizes de pesos W-i são estimadores consistentes de E'i , porém a escolha

mais usual é W-i - S-i. Assim, (3.6) fica da seguinte forma:

Ec« - {t- l(: - :'ws-:)'j
emq«(l E(O)S':y E(O)S':)(l-E(O)S':).

O estimados de GLS é uma aplicação direta do princípio de mínimos quadrados gene-

ralizados. As estimativas de GLS têm propriedades assintóticas similares às estimativas de

NIV e, sob suposição de normalidade multivariada, ambos os estimadores são ótimos por

serem mais precisos em amostras grandes.

Os estimadores de GLS de B, 1', 4' e W (descritos anteriormente na página 18) são
os que minimizam a função .fkLS.

Temos que(N -- l).lhas, avaliada nas estimativas obtidas, tem distribuição assintoti-

camente qui-quadrado com (1/2)(p + q)(p+ q + 1) -- t graus de liberdade, quando o modelo

é carreto.

As funções de estimação de A'lV ou GLS podem ser utilizadas para o cálculo de esti-

mativas dos parâmetros do modelo mesmo quando a distribuição das variáveis observadas

desvia-se da normal, porém, os erros padrões e as medidas de qualidade de ajuste qui-

quadrado devem ser interpretados com cautela. Entretanto, $e a fuga da normalidade for

grande, é melhor utilizarmos o método geral de mínimos quadrados ponderados generali

zados (WLS).

(3.7)
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3.1.3 ]i'unção de ajustamento para o método de mínimos quadra

dosnão-ponderados

A função de ajustamento para ULS é:

Eu« l(S-X(0))'l

que é um caso particular de EaLS com W-i = 1.

Os estimadores de ULS de B, I', Q' e Q'(descritos anteriormente na página 18) são

os que minimizam a função Euz,s

(3.8)

3.1.4 ]hinção de ajustamento global

As funções de ajustamento apresentadas para MV, GLS e ULS são funções dos parâmetros

independentes O. Além disso, as funções de ajustamento são sempre não negativas e só

serão nulas no caso de um ajuste perfeito (ou sda, quando E(O) = S).

As funções de ajustamento de modelos de equações estruturais são casos particulares

de uma função de ajustamento global (Bollen, 1989b), que pode ser escrita como:

p' - (s - '''(o)yw':(s - a(o)) - }: )l: }l' }' .'"':'(s,« - «,«)('.J - ':j),
o-l h-li-l j-i

k kg 2

(3.9)

em que:

st«-) ' (sil,s2i, s22, sai, . . . , sÃ;x;): vedor dos elementos da metade inferior (incluindo a

diagonal) da matriz de covariância S(hxk) usada para ajustar o modelo aos dados;

c,'(0)(«-) = (all,a2i,a22, a31, . . , akh) : vetor dos elementos correspondentes de E(O)
reproduzidos a partir dos parâmetros do modelo;

wgh,ij: elemento típico de uma matriz positiva-definida Wj:Z..) ;

« - àk(t + i).
Deve-se tentar escolher W de tal fomla que seus elementos típicos wgh,ij sejam esti-

mativas consistentes da covariância assintótica entre sgh e sij

No cmo particular em que as variáveis observadas têm uma distribuição normal mul-

tivariada, ou em que S tem uma distribuição de Wishart, as teorias clássica assumem que,
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para a estrutura de covaüância, as variâncias e covariâncias assintóticas dos elementos de
S são da turma:

.4c'«(',«, ':j) - t(ad'«j + ',j.«.)

em que:

N: tamanho total da amostra;

.4C'ou(sPh, sij): covariância assintótica entre sgh e sij.

Por exemplo, no método de GLS, os elementos de W'i são da forma:

wgh,ü N'(2 5ph)(2 Õ.j)(.d.''j + s'j.":),

onde (5Ph e ãj são delta de Kronecker

Uma generaliza.ção que tem sido utilizada no caso de não normalidade ou curtose
excessiva para varia;veia contínuas é:

'",",'j - "'',"Ü -- ';«';, (3.10)

onde m,hij ('., 2,)(,.h -- 2h)('.i -- 2{)(,.j -- %) são os momentos centrais

amostrais de quarta ordem, s;h = ;Ól#ssh e s; = ;0lilsíj.

Quando W é definida pela expressão geral (3.10), dizemos que a função de ajusta-

mento é para o método de mínimos quadrados ponderados generalizados (WLS).
Assim como -F'mv e ECOS, temos que(.V-- l)Fwí,s avaliada nm estimativas obtidas tem

distribuição msintoticamente qui-quadrado com {(p + q)(p+ q + 1) -- t graus de liberdade.

Embora o método de WLS seja um bom método, na teoria, por ser assintoticamente

livre de distribuição, ele apresenta alguma dificuldades práticas:

1. a matriz W é de ordem u x u e tem {u(u + 1) elementos distintos;

2. para estimar momentos de quarta ordem com uma precisão razoável, são necessárias

amostras muito grandes;
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3. quando há observações perdidas("missings"), momentos diferentes podem ser basea-
dos em diferentes números de casos.

Portanto, têm sido realizados trabalhos de modo que possamos obter estimativas da

matriz de covariância assintótica das correlações estimadas mesmo sob suposições de não

normalidade (Bollen, 1989b). Esta mesma abordagem pode ser utilizada quando algumas
ou todas as variáveis são ordinais ou censuradas se os dados de entrada forem substituídos

poi dados normais. E, por íim, também podemos calcular as estimativas das variâncias e

covariâncim assintóticas dm correlações "p-olychoric" e 'cpolyserial" estimadas.

Entretanto, o cálculo da matriz de covariância assintótica dos coe6cientes estimados

demanda muito tempo e memória de computador quando o número de variáveis é grande.

Então, uma abordagem alternativa é calcular somente m variâncias assintóticas dos coefi-

cientes estimados e utilizar uma função de ajuste da forma:

:L.L l .
F(O) : -=--(.,« - a,«y,

;':ii:i'woh
em que mgh é a estimativa da variância msint6tica de ssh.

Note que a função (3.11) corresponde a usar uma matriz de pesos diagonal W-t. En-

tão, ela é denominada função de ajustamento para o método de mínimos quadra-
dos ponderados diagonalmente (DWLS). Este procedimento não produz estimativas

assintoticamente eficientes dos parâmetros do modelo, mas suas estimativa são considera-

das como um meio termo entre as estimativas de ULS e WLS

k

(3.11)

Todas as funções de ajustamento apresentadas neste capítulo estão disponíveis no

AMOS, no LISREL e no PROA CALIS do SAS , com exceção da função de ajustamento

para o método de mínimos quadrados ponderados diagonalmente(DWLS) que não está
disponível no AMOS.



Capítulo 4

Medidas de Ajuste

Após o ajuste do modelo, é necessário analisar rigorosamente os coeâcientes estimados e

a força das associações. Ou sda, devemos verificar se:

e os sinais dos coeficientes estão de acordo com a realidade que se dese.ja traduzir pelo

modelo, isto é, se a correlação entre as variáveis é realmente positiva, negativa ou
llUltl.

+ os parâmetros estimados são estatisticamente significantes

Para realizar a validação do modelo, existem algumas medidas de ajuste, que serão

apresentadas a seguir.

A hipótese sobre a estrutura de covariância que estamos interessados em testar é

Ho : E = E(O). As medidas que serão apresentadas ajudam a verificar se essa hipótese

é verdadeira (ou seja, se E E(O) = 0), ou se for falsa, quantificar essa diferença. Mm,

como estas são quantidades populacionais desconhecidas, deve-se utilizar S e E(O), que são

a matriz de covariância amostral usual e a matriz de covariância E(O) avaliada no ponto

0 que minimiza a função de ajustamento utilizada, respectivamente.

A partir deste ponto, vamos nos referir a E](O) apenas como E

61
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4.1 Resíduos

Uma possível medida de ajuste para quantificar a diferença entre as matrizes de covariân-

cia S e E é a matriz de resíduos ('r(kxk)). Os elementos dessa matriz são uij = sij -- aij,

onde sij é o i.j-ésimo elemento de S e aij é o elemento correspondente em É. Através dos

resíduos amostrais individuais (uij), podemos dizer que:

e se uij > 0, o modelo subestima a covariância entre as duas variáveis;

e $e uij < 0, o modelo superestima a covariância

Podemos dizer que um modelo é ''bom" se todos os resíduos estiverem próximos de

unia l.liuu.iua alucl.l.lau.lva uaõçaua l.luõ içõ.luuuõ a,iiiuõu.lal.õ uij e d, I'd..lz u(J qua(ll'a(IO

médio residual (RMR), que é dada por:

Ou soja, é a raiz do quadrado médio dos elementos abaixo da diagonal principal

(incluindo a diagonal principal) da matriz de resíduos. Portanto, como o interesse é que

todos os elementos da matriz de resíduos sejam iguais a zero, temos que um RMR próximo

de zero indica um "bom" ajuste.

Mm, os resíduos amostrais são afetados por favores como: a distância entre E e

E(O) e, escalas diferentes entre as variáveis observáveis. Então, uma medida alternativa

para solucionar o problema de variáveis observáveis com diferentes escalas é o resíduo da

correlação (..j):

RMR-
1/2 1/2

(4.1)

t'ij (4.2)

em que:

rij: correlação amostral entre a {-ésima e a .j-ésima varia;vens;

ní = ----!!z---: correlação entre a á-ésima e a {-ésima variáveis n
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Como l $ rij,6j $ 1, temos que --2 $ &ij $ 2. Vãores de tij próximos de zero,

in(ficam um bom ajuste e, valores próximos a 2 ou 2, indicam um sério problema no

ajuste.

amostrar, ou seja, em determinados modelos, quanto maior a amostra, menor é oij em
média, o que pode implicar em erros de conclusão quando a estrutura de covariância

testada for verdadeira em pequenas amostras (Bollen, 1989b).

Então, o resíduo normalizado foi proposto por Jõreskog e Sõrbom (1986) como
uma correção para os efeitos do tamanho da amostra e de diferentes escalas das variáveis:

Um outro favor que afeta os resíduos amostrais e os resíduos da correlação é o erroa e l l r

F (a'1%!tlü )l 1/2 '

onde o denominador é a raiz quadrada da variância assintótica estimada de uij.

Os valores absolutos mais altos de eij indicam os elementos sij que têm pior ajuste

pelo modelo. Jõreskog e Sõrbom (1988) indicaram que a varia.ncia assintótica estimada de

(4.3) tende a ser muito grande, o que implica que os resíduos eij são menores que uma

variável normal padronizada.

Seria interessante termos um teste que avaliasse simultaneamente se todos os elemen.

tos da matriz IX -- E(O)j são zero, levando em conta o tamanho da amostra e os graus de

liberdade e ser baseado nos resíduos amostrais. Na próxima seção apresentamos tal teste

'ui.j
eü

/v
(4.3)

4.2 Teste Qui-quadrado

Note que F' (onde F pode ser .fíMV, ECOS, EuLS ou -Zih'ZS, descritas anteriormente nas

Subseções 3.1.1 a 3.1.4) tem as seguintes propriedades: (1) o valor mínimo de -F é zero; (2)

quando Ho : E = E(O) é verdadeira e as suposições sobre a distribuição estão satisfeitas,

F é inversamente proporcional a N (ou seja, F' ---, 0 quando /V ---., oo); e (3) dada uma

amostra e um modelo, a adição de parâmetros livres(página 39) nunca deve aumentar o
valor de .F
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Observe também que o valor de F' não é fácil de ser interpretado e, vimos nas Sub-

seções 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.4 que (N -- l)-F'mv, (.N l)Ecos e .lihz,s, avaliadas nas estimativas

obtidas, têm distribuição assintoticamente (lui-(quadrado com (1/2)(p + q)(p + q + 1) -- t

graus de liberdade, onde t é o número de parâmetros livres. Portanto, podemos utilizar

estas estatísticas para testar Ho : E = E(O). E, como testar Ho é equivalente a testar se

E -- E(O) = 0, o teste qui-quadrado é um teste que avalia simultaneamente se todos os

elementos de IX -- E(O)j são zero.

Ele é o teste de ajuste mais comum, que é apresentado na saída de todos os programas

computacionais. Se a hipótese nula for verdadeira, temos que o modelo está bem ajustado

aos dados e, portanto, se tivermos um valor baixo da estatística qui-quadrado(ou sda,

valor menor que o valor crítico obtido na tabela da distribuição qui-quadrado) temos que

o modelo está bem ajustado.

No Estudo de Wheaton (Exemplo 1) temos p = 4, q = 2 e t = 15 (ver página 51), de

tal forma que(1/2)(p + q)(p +q+ 1) -- t =(1/2)(4+ 2)(4+2+ 1) -- 15 = 6. Portanto, o

número de graus de liberdade da distribuição qui-quadrado é 6. A estatística qui-quadrado

é 71,544 que corresponde a um nível descritivo menor do que 0,001. Logo, pode-se dizer

que o modelo é rejeitado, ou sela, não tem um bom ajuste para os dados pois temos um

nível descritivo baixo, menor que 0, 1%o.

Deve-se ressaltar que é preciso ter cautela para utilizar este teste, pois a aproximação
qui-quadrado assume que:

1. as variáveis têm curtose próximas da curtose da distribuição normal;

2. a matriz de covaüância é analisada (segundo Jõreskog e Sõrbom (1986) a estatística

qui-quadrado não é amurada quando a matriz de correlação é analisada);

3. o tamanho da amostra é suficientemente grande(o número de observações deve ser

pelo menos 10 vezes maior que o número de variáveis).

Portanto, na próxima seção vamos apresentar outras medidas de ajuste bmeadas em

F para testar Ho.
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4.3 Medidas de Ajuste Alternativas

Bentler e Bonett (1980) e Tucker e Lewis (1973) sugeriram (lue se ajustasse o 'Sno..
delo de independência"(modelo em que se assume que as variáveis observada são nã(»

correlacionadas entre si e no qual apenas as variância das vai.dáveis observadas são es-

timadas) ou algum outro modelo "baseline" que tenha um ajuste muito ruim para que

pudéssemos compara.lo com o 'beu modelo"(modelo especiâcado pelo pesquisador) .

O pacote AMOS(utilizado para o ajuste de modelos de equações estruturais) compara

medida de ajuste do "seu modelo", do '\nodelo de independência"(modelo 'cbaseline") e do

"modelo saturado"(aquele sem restrições sobre os momentos populacionais - ou se.ja, é o

modelo cujo número de parâmetros é igual ao número de momentos distintos -- e, portanto,

aquele que sempre se ajustará peúeitamente aos dados).

4.3.1 Discrepância Mínima da Amostra (CMIN)
Esta medida é calculada da seguinte forma:

(4.4)

em que -F é FmV, Ecos, Fulo ou .lihLS avaliada nas estimativas obtidas. Como visto no

Capítulo 3 deseja-se minimizar F'

Para o Estudo de Wheaton (Exemplo 1) temos, utilizando a função de ajustamento

.lihv'} que:

Tabela 4.1. Discrepância Mínima para o Estudo de Wheaton.

C= NxF,

Modelo C Graus de Liberdade

"Seu Modelo" 71, 544 6

"Modelo Saturado" 0,000 0
"Modelo de Independência" 2131, 790 15
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Assim, pela Tabela 4.1 temos que o "seu modelo" tem uma discrepância mínima muito

alta em relação aos seus graus de liberdade, porém esse valor(71, 544) não parece ser tão

ruim se comparado com a discrepância mínima do "modelo de independência" (2131, 790) .

4.3.2 Índice de Ajuste Normalizado (NFI)

Este índice foi proposto por Bentler e Bonett (1980) e é dado por

a.: - :!L;:% - XÊ-;i&, 0.D

em que Eó é o valor da função de ajustamento do modelo "basehne" e .Zi;,, é o valor da

função de ajustamento do "seu modelo". Ele mede a redução na função de ajustamento

quando passamos do modelo "baseline" para o "seu modelo".

O melhor ajuste possível é quando .fÇ« = 0, o que leva a Ai = 1. E, o pior ajuste

ocorre quando "seu modelo" não se ajusta melhor que o modelo 'cbaseline", ou seja, quando

.f:,. = Eb e, então Ai = 0. Logo, 0 $ A.i $ 1 e, quanto mais próximo de 1, melhor o ajuste
do modelo.

Voltando ao Estudo de Wheaton (Exemplo 1), onde temos 932 observações (N=932),

e da Tabela 4.1 temos que /C,. = C;,./.M z 0, 077 e Rõ = cb/N = 2, 287. Assim:

: glZ1l;i:i !9-g=0,966.
Este índice tem algumas limitações:

1. o valor de .Zi;,, pode ser reduzido pela adição de parâmetros, aumentando o valor de

Ai(análogo ao aumento de R2 na equação de regressão quando adicionamos variáveis

explicativas);

2. o tamanho da amostra pode inâuenciar a média da distMbuição amostrar de Ai

(quanto maior o tamanho da amostra, maior é a média), pois:

(N' - l)Em =' X3i. + Em 'S X%5 +' -E(Fm) H i?fy-i
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(note que (quanto maior .V, menor E(Em))

E, o mesmo acontece com Rb, porém mais lentamente que F.. Assim, comparando

duas amostras de tamanhos diferentes podemos concluir que a amostra de tamanho

maior tem um melhor ajuste mesmo se modelos idênticos forem ajustados para ambas
as amostras.

Então, Bollen(1989a) propôs um z'ndice de autista c07wgído.

4.3.3 Índice de Ajuste Corrigido (IFI)

Este índice é calculado da seguinte forma

'' ' ,\ .Ü;ã'.H - {l':á, o.o
em que Fó, F., X:, xâ e gZ« são os mesmos definidos anteriormente.

O IFI tem as seguintes propriedades para um modelo corretamente ajustado:

1. não varia necessariamente entre 0 e l;

2. valores muito acima de l podem ser devidos a superajustei;

3. quando o numerador e o denominador de a.2 são positivos, .6.i < A2

Assim, para o Estudo de Wheaton, temos que

a., ?287 .0.969.
' 2,287 l6/93il

Porém, note que:

tSegundo Sele(2004), o superajuste pode ocorrer se pelo menos uma das condições for verdadeira:

1) 0 número de variáveis é maior que o número de observações(usualmente, espera-se que o número de

observações Soja pelo menos 10 vezes maior que o número de variáveis); 2) As variáveis são altamente

correlacionadas(multicolinearidade).
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e a média da distribuição amostral de A2 deve estar menos relacionada ao tamanho da

amostra do que a média da distribuição amostral de a.i;

e o cálculo de A2 é influenciado pelo tamanho da amostra(A2 é maior para amostras

menores), pois quanto menor o tamanho da amostra, maior é a razão -s!--, fazendo

com que o denominador de(4.6) Soja menor e, portanto, A2 ficando maior;

e quanto maior o tamanho da amostra, os valores de A2 e .6.i ficam próximos

4.3.4 Índice de Ajuste Relativo (RFI)
Foi proposto por BoUen (1986) e é dado por:

iXÊzlg!!) - (xâ/pz.) ,. .~
(EÓ/gZI)

em que Eó, Em, XÕ, xâ e gZ. são os mesmos definidos anteriormente e, gZõ é o número de

graus de liberdade da distribuição qui-quadrado que(-N l)Eó segue.

Assim como o índice de ajuste normalizado (NFI), o RFI mede a redução na função

de ajustamento ao passarmos do modelo "basehne" para o modelo proposto, porém essa

redução é calculada relativamente aos graus de liberdade.

Note que:

e a adição de parâmetros diminui os graus de liberdade, logo, é possível que pi se
mantenha o mesmo ou diminua;

e modelos ajustados que relativamente têm poucos parâmetros e um valor baixo da

função de ajustamento possuem valores maiores de pi do que modelos com o mesmo

valor da função de ajustamento e uma especificação mais complexa (modelo mais

complexo);

e o menor valor possível de F« é zero, logo o valor máximo de pl é l;

e é possível que X2 /gZ« sela maior que XÍ/gZõ levando a pi < 0, mas, isto é improvável

na prática.
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Portanto, considera-se que um valor de pi próximo de l indica um bom ajuste

Para o Estudo de Wheaton, temos que:

p: - (P.?P%:Zi;l/g:l?rZ/0 . o, 9i6.
Mas, assim como Ai, a média da distribuição amostral de pi aumenta proporcional.

mente a N, pois:

'" '*;..:»'~-:,ã'*?:, á'*h:,«(ã) ~*-L
(note que quanto mãos N', menor .E(Em)).

Então, 'l'ucker e Lewis (1973) propuseram uma medida semelhante a pi, mas tal que a

lbédia de sua distribuição amostral tivesse uma menor dependência do valor de N.

4.3.5 Índice de Tucker-Lewis (TLI)
Este índice é calculado da seguinte forma:

(Eó/gZ.) -(XmZjgld. . 11XÊZgb}...(Xg:Zgld
(-Zq7PÜ.) - li/(W - l)j (X:/gZõ) - l '

em que Rb, P., ly:, xà, gZó e gZm são os mesmos de6nidos anteriormente

Algumas propriedades de p2 são:

(4.8)

e seu valor pode ser menor que 0 ou maior que l;

e assim como pi, p2 :: l indica um ajuste perfeito; então, valores de p2 muito menores

que l indicam que o modelo precisa ser reespeci6cado, ao passo que, valores muito

maiores que l indicam superaluste;

e quando o numerador e o denominador de p2 são positivos, temos que p2 > pi;

e quanto maior o tamanho da amostra, os valores de p2 e pi ficam próximos;
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e seu valor converge para l se o modelo é válido, independentemente do tamanho da
amostra.

Portanto, considera-se que um valor de p2 próximo de l indica um bom ajuste.

Para o Estudo de Wheaton, temos que:

É'2 = $g;;;J;lil:i$?ii%;ÍI) = o, 922.

Agora, o problema é definir um valor de corte para os índices NFI, IFI, RFI e TLI

para que possamos concluir se um modelo está bem ajustado aos dados.

Bentler e Bonett (1980) sugeriram que para Ai e p2: "Em nossa experiência, modelos

com índices de ajuste menores que 0, 90 usualmente podem ser substancialmente melho-

rados". Porém, temos que os quatros índices de ajuste podem ser afetados por diversos

falares, podendo levar a outros pontos de corte. Alguns destes favores são:

l a escolha do modelo "baseline", isto é, quanto mais restritivo for o modelo 'cbaseline",

melhor é o ajuste do "seu modelo" em relação ao "baseline"; isto leva a valores maiores

dos quatros índices de ajuste se comparados com os valores que eles teriam se fosse

utilizado um modelo "baseline" menos restritivo;

Uma maneira de diminuir esta ambigüidade é comparar os índices de ajuste do "seu

modelo" obtidos com o modelo 'cbascline" sem favores e os índices de ajuste do "seu

modelo" obtidos com qualquer outro modelo 'cbaseline" apropriado.

2. padrões estabelecidos por trabalhos anteriores (Bollen, 1989b); isto é, se outras

análises das mesmas variáveis(ou similares) com o mesmo modelo "baseline" tipi-

camente fornecem valores de 0,95 ou mais altos para os A's e p's, então valores de

0,85 ou 0,90 podem ser inaceitáveis; alternativamente, se modelos em outra área de

pesquisa têm índice de ajuste tipicamente menor que 0,80, valores de 0,85 ou mais

altos podem representar uma importante melhora em relação a trabalhos existentes;
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3. as diferenças entre os índices de ajuste podem levar a pontos de corte distintos; por

exemplo, podemos reescrever pl como:

. x? (gz./pz.)xàr'l n

indicando que pi é o mesmo que Ai a menos do fato que xà é multiplicado por

gZó/gZ. e, como (gZÓ/gZ.) > 1, temos que pi < Ai e, assim, o ponto de corte de pl
pode ser menor que o de Al;

4. a função de ajustamento escolhida deve ser levada em conta para julgar a magnitude

dos índices de ajuste; geralmente, os valores de Eõ e F. para o método de mínimos

quadrados generalizados(GLS) não são necessariamente iguais aos do método de

máxima verossimilhança (MV), mesmo para modelos e amostras idênticas (o mesmo

ocorre para os demais métodos de estimação), o que significa que as magnitudes dos

A's e p's podem ser diferentes para os diferentes estimadores.

Portanto, definir pontos de corte para NFI, IFI, RFI e TLI é difícil, pois qualquer valor

será controverso. Portanto, segundo Bollen(1989b), "Consciência dos íatores que afetam

os A's e os p's e um bom julgamento são os melhores guias para avaliar seus valores«.

4.3.6 Índice de Qualidade do Ajuste (GFI) e Índice de Qualidade
do Ajuste Corrigido (AGFI)

Jõreskog e Sõrbom (1986) propuseram estes índices para modelos ajustados com .Fbv e
com Jf}/r..ç

1 ,

- IH%PI [:

GFIMV (4.9)

(4.10).4G.F/mv =l
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e

'''«.. - : ' !E;;;n, (4.11)

AC''«« - : - lt%:-ül [: a''««], o.")
onde G.F.r mede a quantidade relativa das variâncias e covariâncias em S que é predito por

E e, .4GF-r corrige GF/ de um modelo pelos graus de liberdade relativos ao número de
variáveis.

Ambos os índices, G-F/ e .4GF'/, alcançam seu valor máximo l quando S = E e, em

geral, são maiores que zero(embora valores negativos soam possíveis) .

Tanaka e juba (1985) propuseram estes índices para modelos ajustados com .fbLs:

G'''':;« - : ' (4.13)

..'G.''lc« - : - 11%:-DI [: - aFIa"] ' o'")
No estudo de simulação de Anderson e Gerbing (1984), eles obtiveram que:

e as médias das distribuições amostrais de G.F/wv e ÁGF/À/V aumentam com o au

mento do tamanho da amostra;

+ G.F.rmv e .4G-F.rmv decrescem de acordo com o aumento do número de indicadores

por fator ou do número de favores (especialmente para pequenas amostras).

A obtenção de pontos de corte de GF'/ e .4G-F/ segue o mesmo raciocínio de .V-F/,

/F/, RF/ e T.L.r, ou seja, deve-se levar em conta os falares que afetam seus valores e

realizar um bom julgamento para avaliar seus valores.

Para o Estudo de Wheaton, com o auxílio do pacote AMOS, obtivemos:

1. G.F/mv = 0, 975 e .4GF.rmv = 0, 913;
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2. GFlui,s 1, 000 e .4GF'/trás = 1, 000;

3. GFlcl,s 0, 978 e .4G-FICas = 0, 922

4.3.7 Índice de Qualidade do Ajuste de Parsimânia (PGFI)
Em geral, m medidas de ajuste de parsimõnia podem ser utilizada para comparar mo-

delos com diferentes números de parâmetros para determinar o impacto da adição de pa-
râmetros ao modelo.

O PGF'/(Mulaik et a1., 1989) é o índice G.F/ corrigido pela razão entre os graus

de liberdade do "seu modelo" e o número de parâmetros do '\nodelo saturado"(ou sda,
k(k + 1)/2). Ou sda:

pcp' - '?'''i;ãglh o.")
Este índice varia entre 0 e 1, porém é improvável que ele assuma valores tão altos

quanto os demais índices (por exemplo, 0,90). Portanto, ele é mais utilizado para compai'ar
2 modelos.

Com o auxílio do pacote AMOS obtivemos, para o Estudo de Wheaton, que PGF/:;
0, 279 (utilizando a função de ajustamento lihV).

4.3.8 Índice de Ajuste Normalizado de Parsimânia (PNFI)

E um índice sugerido por James et a].(1982) que consiste do índice ]V-F/ corügido pela

razão entre os graus de liberdade do "seu modelo" e os graus de liberdade do modelo

"baseline" (esta razão é denominada "PR.AT/O" no pacote AMOS). Ou sda:

PNFlç4..L6õ
Segundo Hatcher (1994), quanto maior o valor de PNF'/, mais aceitável é o modelo

e, os valores mínimos aceitáveis são entre 0,50 e 0,60.
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Novamente com o auxílio do pacote AMOS obtivemos, para o Estudo de Wheaton,

que PN.F/ = 0, 387 (utilizando a função de ajustamento .li'My). Portanto, utilizando este

índice, o modelo não estaria bem ajustado aos dados.

Porém, o principal uso deste índice é a comparação de modelos com diferentes graus

de liberdade, sendo que diferenças entre 0,06 a 0,09 entre os valores de P.NF'.r dos modelos

podem indicar distinções substanciais entre eles(Latif. 2000) .

4.3.9 Índice de Ajuste Comparativo (CFI)

Este índice foi proposto por Bentler (1990) e é dado por:

a.F.r . : . mm(Cm - gl., 0)
m«.(C. - gl», 0)

em que O. e cb são a discrepância mínima da amostra do "seu modelo" e do modelo

"baseline", respectivamente e, gZ. e gZõ são seus respectivos graus de liberdade.

Segundo Garson (2001), OF/ varia entre 0 e l e, quanto mais próximo de 1, mais

aceitável é o modelo sendo que valores acima de 0,90 são considerados aceitáveis.

4.3.10 Raiz do Erro Quadrático Médio de Aproximação (RMSEA)
Inicialmente proposto por Steiger e Lind(1980) denominado por RMS e, posteriormente,

denominado RMSEA por Browne e Cudeck (1993). Seu cálculo é realizado da seguinte
maneira:

RMSEA - (4.17)

.m .« .â - m- (êi', ') .
Segundo Huntley e Perry (2003), esta medida de ajuste tem sido reconhecida re...

centemente como um dos critérios mais informativos para ser utilizado na modelagem de

estrutura de covariância. Esta medida leva em consideração o erro de aproximação na
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população e tenta responder à seguinte questão "Quão bem o modelo, com parâmetros des-

conhecidos mas eficientemente escolhidos, ajustam a matriz de covariância populacional?".

Eles consideram a seguinte regra de decisão:

e valores menores que 0,05 indicam um bom ajuste;

e valores entre 0,08 e 0,10 indicam um ajuste razoável;

e valores acima de 0,10 indicam um ajuste pobre

Voltando ao Estudo de Wheaton, pela Tabela 4.1 temos que C :; 71, 544 e gZ = 6

para o "seu modelo", o que leva a Eo = max(Z!:111::Ê, 0) = 0, 070. Portanto, para o modelo
ajustado temos que:

RMS.E.4 = v0 070/6 = 0, 108.

Também é possível utilizar intervalos de confiança para avaliar a precisão da estima-

tiva de RMS-E.4. O pacote AMOS apresenta os limites inferior e superior do intervalo de

conâança com coeficiente de confiança de 90% (-L090 e H/90, respectivamente).
Os limites são dados por:

Lo" - \l::ií- @.18õ
e

(4.19)

em que õz e õu são obtidos, respectivamente, pela solução das equações

*i.; (õl»,«') - ., «
*h.; (õl', ,') - ., «

«d. *i,.(Õlõ, .Z) é , fu-çã' d. d '-ib":';' d' di;'db"i';" «"i-««ü.d. «ã.-««'«l
com parâmetro de nãc»-centralidade õ e gZ graus de liberdade.
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Com o auxílio do AMOS, obtivemos .L090 = 0, 087 e J7/90 = 0, 132 para o Estudo
de Wheaton utilizando a função de ajustamento .F'mv.

O pacote AMOS ainda apresenta a probaóíZ dada de um bom aymte (PCLOSE), que

é o "p-valor' para testar a hipótese nula de que o RMSEA populacional não é maior que

0,05. Ou seja, para testar Ho : RM$E.A $ 0, 05. Logo,

""''' - : - *h. (âl., «'''',', ,') H-'«."., "@ 0.")
Para o Estudo de Wheaton, temos que PC'-LOS.B = 0, 000, o que indica que a pro-

babilidade de um bom ajuste é nula.

4.3.11 Qui-quadrado Relativo

Esta medida é obtida dividindo a estatística qui-quadrado pelos seus graus de liberdade

Ou soja:

O qui-quadrado relativo mede quantas vezes a estatística qui-quadrado(X2) é maior

que seu valor esperado (gZ). Não há um consenso sobre qual valor indica um "bom" ajuste,

com pontos de corte variando de 3, 2, ou menos (Carmines e Mclver, 1981) ou até valores
mais altos como 5.

Para o Estudo de Wheaton, vimos que X2 :; 71, 544 e gZ ;: 6 e, então o qui-quadrado
relativo é 11,924.

Note que, como o qui-quadrado relativo é dado por (N -- l).lihv/gZ, (.V -- l)Ecos/gZ

ou (/V -- l)-FbLS/gZ, ele tem uma relação similar à que o qui-quadrado usual tem com N

e, assim, não corrige problemas excessivos de poder(Bollen, 1989b).

(4.21)



CAPÍTULO 4. MEDIDAS DE AJUSTE 77

4.3.12 Qui-quadrado Padronizado(X})
Esta medida é dada por:

n T (/b

x} - 'l-75:Í-'. (4.22)

O X% mede o desvio entre a estatística qui-quadrado e seu valor esperado em termos

do desvio padrão(v2gZ) e, sua vantagem é que controla o desvio padrão da estatística X'

Ele tem as mesmas limitações que o qui-quadrado relativo, ou sela, não há um con-

senso sobre um valor de ponto de corte para indicar um "bom" ajuste e tem as mesmas
relações com o tamanho da amostra.

2

4.3.13 Critério da Informação de Akaike (AIC)

E um índice de ajuste alternativo para comparar modelos baseado em Akaike(1974) e é
dado por:

.'l.r0 2t, (4.23)

em que t é o número de parâmetros livres e (7 é a discrepância mínima da amostra para

o modelo proposto. Recomenda-se escolher o modelo com menor valor de .4/(-7(BoUen,
1989b)

Vimos, para o Estudo de Wheaton, que (.7 :; 71, 544 e t = 15 e, portanto, .4/(,: ::
71, 544 + 2 x 15 = 101, 544

4.3.14 Critério da Informação de Bares (BIC)
E um índice baseado na modiÊcação do critério de Akaike de Schwarz(1978) e é dado

por

B/C = C + t x in(Nk), (4.24)
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em que (.7, t e .N são os mesmos descritos anteriormente e, k é o número de variáveis

observadas. Este índice designa uma penalidade maior para a complexidade do modelo e

tem uma maior tendência de escolher modelos parsimoniosos(Arbuckle, 1997). Deve-se
escolher o modelo com o menor valor de .B/C.

Assim, como .V = 932 e k = 6 para o Estudo de Wheaton, temos que Z?.r(;'
71, 544 + 15]n(932 x 6) = 200, 980.

4.3.15 Critério de Browne-Cudeck (BCC)
Este critério é dado por:

z,ta;uo-
B00-0+2t .N k 2

k (k + 3) (4.25)

em que O, t, k e .N são os mesmos descritos anteriormente e, b = .V -- 1. Como nas medidas

anteHores, também deve-se escolher o modelo com o menor valor de .BOO.

Para o Estudo de Wheaton, temos que t = 15, .V = 932, g = 6 e C = 71, 544. Então,
b :: 931 e .BOO = 101, 771.

4.3.16 Critério da Informação de Akaike Consistente (Cale)
Este critério foi proposto por Bozdogan (1987) e é dado por:

O..'l.ra t(in(N)+ l), (4.26)

em que (7, t e N são os mesmos descritos anteriormente. O melhor modelo dentre os que
são comparados é aquele que tem o menor valor de (17.4/a.

Para o Estudo de Wheaton, temos que (7 :; 71,544, t = 15 e .V = 932. Então,

C'.4.rC' = 71, 544 + 15 (in(932) + 1) = 189, 104.
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Note que os critérios das Subseções 4.3.13 a 4.3.16 não são utilizados para avaliar a

qualidade do ajuste de um único modelo, eles são utilizados para comparar modelos.



Capítulo 5

Aplicação

Uma nova camada social surgiu no Uruguai devido às transformações agrárias das duas úl-

timas década: os agricultores familiares modernos. Eles amuam como importantes agentes

em diversos itens da produção, principalmente através de culturas de tomate e pimentão,

mm também produzindo batata-doce, berinjela, cenoura, morango e alho. Alguns desses

produtores, que realizam suas plantações sob estufa, são o alvo deste estudo.

Um questionário foi aplacado a 36 agricultores familiares de Salto, ao norte do Uruguai

(Barroco e Gabriel, 1996). Através deste, um dos interesses era avaliar a "estrutura

financeiro-tecnológica" (EFT) e a "estrutura social e família/' (ESF) dos agricultores.

Porém, estes conceitos não são diretamente observáveis ou mensuráveis(variáveis não-

observáveis) e, portanto, seria necessáüa a utilização de alguns indicadores(variáveis ob-
serva.fieis ) .

Então, para tentar mensurar a EFT foram observadas as variáveis: "tipo de fertili-

zação" (manual ou mecânica), "veículo" (possui ou não veículo de carga para transporte

da produção) e "tipo de dedetização"(pulverizador no tutor, mochila de mão, mochila

com motor ou outros). E, para tentar mensurar a ESF: 'número de parentes" (número de

parentes do agricultor que trabalham com ele o ano todo), 'cpai"(se o pai trabalhou ou

não na horticultura) e "trabalhadores permanentes"(número de trabalhadores permanentes

contratados pelo agricultor) .

80
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Para unia. melhor visualizam;ão das lelaçõw exishntw eltt.le as x-Móveis obserl:ágeis e as

nã»obs'r\-áx'eis, aprewnta-w na Figura 5.1 o dias)ama de caminho do prewnte problema.

Fígwa 5.1. Diagrama de Caminho para o Estudo dos Agücu]tores ]ihmiliaru.

Tipo de Fertilização 1+--- õ.
b

Tipo de Dedetização

6s

erlesr

Com o auxílio (.]a Figura 5.1, p«cose «screver as expr(n;ões do mo(leio de mensui'ai;lão

paa o prol)lema. dos agricult.ares:

Tipo de Feitilizaçã.o = ó] EFT + õi

Veículo = b2 EFT + õ2

Tipo de Dedetiza(ão = ba EFT + õ3

Número de Parent;es :: b4 ESF + õ4

Pai = Z)s ESF + ó5

'ltabalhadore?s Peimanent(s:: Z)õ ESF + (5õ
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Temos também que:

«r(EFT)
-r(ESF)
COV(EFT, ESF) EFT,ESF

cora(EFT,ESF) = oEFT.ESF

E, matricialmente, temos o seguinte modelo de mensuração

Tipo de Fertilização
Veículo

Tipo de Dedetização

Número de Parentes

PM

Trabalhadores Permanentes

bi

b2

bs

0

0

0

0

0

0

bs

bõ

ã
(5s

© #EFT +EFT,ESF

'bnsp

l Ozrv,Bsp
l

em que

bi, ó2, b3: representam o impacto da variável não...observável independente El;'T nas variáveis

observáveis "Tipo de Fertilização", 'Veículo" e "Tipo de Dedetização", respectivamente;

b4, Z)s, b6: representam o impacto da variável não-observável independente ESF nas variáveis

observáveis "Número de Parentes", "Pai" e "'lYabalhadores Permanentes", respectiv/amente;

t5i , . . . , õ6: erros de mensuração das variáveis observáveis;

Q': matriz de covariância das variáveis latentes independentes;
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O: matriz de correlação dm variáveis latentes independentes.

Agora precisamos verificar se o modelo proposto é identificável. Note que trata-se

de um modelo de análise fatorial confirmatória e, portanto, vamos utilizar a regra dom

indicadores apresentada na página 48.

Temos que Oõ é diagonal, pois os â's não são correlacionados (ver Figura 5.1) e,
temos também 3 indicadores por variável latente. Portanto, se 6xarmos b2 = b6 = 1, a

regra dois-indicadores está satisfeita e então, o modelo é identificável.

Portanto, como o modelo é identiâcável, vamos estimar os parâmetros do modelo

com o auxílio do pacote estatístico AMOS e assim, avaliar o impacto que cada variável

observável tem sobre a respectiva variável latente.

Vimos no Capítulo 3 que quando temos alguma variável categórica no modelo é re-

comendável utilizar a função de ajustamento do método de mínimos quadrados ponderados

generalizados (WLS). Porém, o método WLS necessita que o tamanho da amostra sda

grande e, na nossa amostra temos apenm 36 indivíduos. Nesse caso, propõe-se que os

parâmetros sejam estimados por GLS e WLS e os resultados sejam comparados.

Nas Figuras 5.2 e 5.3 apresentam-se os diagramas de caminho com as estimativas dos

parâmetros e seus respectivos erros padrões obtidos pelos métodos WLS e GLS, respec-
tivamente. Através dessas figuras podemos observar que os valores das estimativas não

diferem muito entre os dois métodos
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Figura 5.2. Diapmna, de Cantinho pala o Escudo dw AWâcultoles Fhntihatw CAIR as

estimativas dos paãmet.ros(e wus rmpectivos erros papões) obtida pelo método XX.ZS.
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Figura 5.3. Dia©anla de Cimiblho pata- o Escudo dw Aglâcultorm Fhniiha.rw caIR as

wtimatiuas dos paãlnetros(e seus respectiva erros pa(bõu) obtida pelo método GLS.

Pma 'L'erúcar w o modelo proposto está bel-n ajlustlado âHS dados, \rimos analisíir as

ntedidm de ajunte apresellt.adm pelo pinote estatíd.ico ,A.NÃOS.

Inicialment.e, vanlm calcula os graus de !iber(tule da. distübuição qui-quadrMlo de

(N -- l)F- Vhlios a.literioiJlleilk Jlâ. pághla. 36 que os gna.us '.le btwrdade são dax:los pot:

(t/2)h + q)(p + q + i) - t

em que
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p: número de variáveis observadas para mensurar a(s) variável(is) latente(s) dependente(s) ;

q: número de variáveis observada para mensurar a(s) variáve](is) latente(s) indepen-
dente(s) ;

t: número de parâmetros livres.

Neste estudo temos apenas variáveis latentes independentes(EFT e ESF), portanto,

p = 0 e q = 6(Tipo de Fertilização, Veículo, Tipo de Dedetização, Número de Parentes

Pai e 'lYabalhadores Permanentes) .

Vimos também na página 39 que t é dada pela soma do número de coeÊcientes que

acompanham as variáveis latentes nas equações estruturais e de mensuração, do número

de variâncias e covariâncias das variáveis latentes independentes e dos erros de mensuração

e das equações estruturais. Neste estudo, temos 4 coeficientes (bl, bs, b4 e b5), 2 variâncias

e l covariância das variáveis latentes independentes(#aJ;r, ózsp e ézsp.arv) e 6 erros
de mensuração (õi, . . . ,õ6), o que nos leva a t = 13. Assim, temos que a distribuição

qui-quadrado tem 8 graus de liberdade.

Então, temos que, com o método WLS, o valor da estatística qui-quadrado é 2,864

com 8 graus de liberdade, o que nos leva a um nível descritivo(p-valor) de 0,943. E, com

o método GLS, temos que X2 = 2, 056 e p-valor::0,979. Portanto, utilizando esta medida,

pode-se dizer que o modelo está bem ajustado aos dados por ambos os métodos. Temos

também que o qui-quadrado relativo é 0,358 e 0,257 respectivamente, indicando que o

modelo tem um "bom" ajuste aos dados por ambos os métodos.

Na Tabela 5.1, apresenta-se a discrepância mínima da amostra para o "seu modelo",

o "modelo de independência" e o "modelo saturado" obtida com o ajuste por WLS e por

GLS. Através desta, nota-se que, por ambos os métodos, o modelo proposto tem uma

discrepância mínima baixa em relação aos seus graus de liberdade, podendo ser um indício

de que o modelo está bem ajustado.
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Tabela

Na Tabela 5.2, apresentamos os índices de ajuste normalizado, corrigido, relativo e

de Tücker-Lewis(NFI, IFI, RFI e TLI, respectivamente). Pelo NFI podemos dizer que
a redução na função de ajustamento ao passarmos do modelo "basehne" para o modelo

proposto é de 65% com o método WLS e 74,9% com o GLS. Como não temos um consenso

de ponto de corte para este índice, podemos dizer que temos um indício de bom ajuste

pois seu valor está razoavelmente próximo de l para ambos os métodos.

Ao analisarmos o IFI, observa-se que seu valor é muito maior que 1, o que pode
ser devido a superajuste. Como vimos anteriormente (página 67), o superajuste pode

ser causado por tamanho de amostra pequeno em relação ao número de variáveis ou por

multicolinearidade. Veriâcou-se que não temos problemas de multicolinearidade, porém

temos uma amostra de apenas 36 indivíduos. Portanto, uma solução seria obter uma

amostra maior e ajustar o modelo aos dados novamente para veriâcar se há uma redução
no valor deste índice.

Verificando o valor de RFI, não podemos afirmar que o modelo está bem ajustado,

pois seu valor não está próximo de 1. E, por fim, analisando o TLI percebemos que seu

valor é negativo, indicando que o modelo precisa ser reespecificado.

Mas, devemos lembrar que esses quatro índices utilizam o fato de que (.M -- l).F tem

distribuição assintoticamente qui-quadrado e, no nosso exemplo temos uma amostra

muito pequena. Logo, essas medidas não são muito confiáveis para o nosso caso.

Portanto, vamos utilizar outras medidas de ajuste.

1.1. uncrepancia lvainima para o Estudo dos Agricultores Familiares.

 
C

Modelo WLS GLS Graus de Liberdade

"Seu Modelo" 2, 864 2, 056 8

"Modelo Saturado" 0, 000 0, 000 0

"Modelo de Independência" 8, 176 8, 203 15
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Tabela 5.2. Índices de Ajuste Normalizado, Corrigido, Relativo e de Tlicker-Lewis para

o Estudo dos Agricultores Familiares.

Na Tabela 5.3, apresentamos a raiz do quadrado médio residual(RUIR) e os índices de

qualidade do ajuste (GFI), do ajuste corrigido (AGFI) e do ajuste de parsimânia (PGFI).
Vimos anteriormente que um RMR próximo de zero indica um bom ajuste(página 62).
Assim, pelos valores do RMR dessa tabela, podemos dizer que, por ambos os métodos

temos indícios de que o modelo está bem ajustado.

Analisando o GFI e o AGFI podemos dizer que há um indício do modelo estar bem

ajustado por ambos os métodos, pois seus valores estão muito próximos de l.

Quanto ao PGFI, vimos que ele não assume valores tão altos quanto os demais índices

e que ele é utilizado na comparação de dois modelos (ver Subseção 4.3.7). Portanto, ele
não será utilizado.

Modelo Método NFI IFI RFI TLI

'$eu Modelo"
WLS 0,650 30,157 0,343 0,411

  GLS 0,749 30,214 0,530 0,640

"h4odelo Saturado"
WLS

l,ooo   l,ooo  
  GLS        
  WLS        

"Modelo de Independência"   o,ooo o,ooo o,ooo o,ooo
  GLS        
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Tabela 5.3. Raiz do Quadrado h'tédio Residual, Índices de Qualidade do Ajuste, do Ajuste
Cora

Com o auxílio do AMOS, também obtivemos que a raiz do erro quadrático médio de

aproximação (RMSEA) é 0,000 por ambos os métodos, com PCLOSE de 0,956 por WLS e

de 0,984 por GLS, o que indica um bom ajuste.

Finalmente, na Tabela 5.4, apresentamos o critério da informação de Akaike(AIC),
critério de Browne-Cudeck (BCC), critério da infomiação de Bares (BIC) e critéüo da

informação de Akaike consistente(Cale). Estes índices são utilizados na comparação de

modelos, porém como não foram ajustados outros modelos, vamos comparar estas medidas

com as medidas do "modelo saturado" (que se ajusta peMeitamente aos dados). Note que

todas as medidas do modelo proposto são menores que as do modelo saturado e, portanto,

podemos dizer que o modelo está bem ajustado.

igiao e do Ajuste de rarsimõnia para o Estudo dos Agricultores F'amiliares.

Modelo Método ltMR GFI AGFI PGFI

"SeuModelo" S 0,472 0,999 0,998 0,381
GLS O, 333 0, 980 0, 949 0, 373

WLS
"ModeloSaturado'' 0,000 1,000 -- --

GLS

"Modelo de Independência" 0,448 0,998 0,997 0,713
GLS O, 789 0, 922 0, 891 0, 658
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T

Portanto, através das medidas de ajuste apresentadas para o modelo proposto para o

problema dos agricultores familiares, podemos dizer que o modelo está bem ajustado aos

dados.

ioeia D.4. unterio aa -Lnlormaçao ae AKÇaiKe e suas vanaçoes.    
Mode[o Método .A].C BCC BIC Cale

WLS 28, 864 35, 364
'$eu Modelo" ''" -' --' --'

72,742 62,450

GLS 28, 056 34, 556 71,935 61,642

WLS    
"Modelo Saturado'' 42, 000 52, 500 112,881 96,254

GLS    
WLS . 20, 176 23, 176"Modelodelndependência" ''" '-''-- --' 40,428 35,677

GLS 20, 203 23, 203 40,455 35,705



Capítulo 6

Conclusão

No Capítulo 4 apresentamos medidas de ajuste que são fornecidas nas saídas da maioria

dos pacotes estatísticos utilizados na modelagem de equações estruturais(tais como AMOS,
LISREL e PROC RALIS do SAS). Vimos que, em geral, estas medida são descritivas e

que não existe um consenso para estabelecer pontos de corte para indicação de bom ajuste.

Na Tabela 6.1 apresenta-se um resumo dessas medidas com seus respectivos critérios

para indicação de bom ajuste.
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Tabela 6.1. Principais medidas de ajuste e sua utilização

Medida de Ajuste

Qui-Quadrado (X')

CMIN (O)

NFI(a.:)
IFI(a.,)
RFI (P:)

TH(h)
GFI

AGFI
PGFI
PNFI
CFI

RMSEA

Qui-Quadrado Relativo

Qui-Quadrado Padronizado(X})
AIC
BIC
BCC
C.MC

Página
63

65

66

67

68

69

71

71

Indicação de Bom Ajuste

p-valor do teste > nível de significância

C' < graus de liberdade

Vã.lares próximos de l#

73

73

74

74

76

77

77

77

78

78

Comparação de modelost

CFI > 0,90

RMSEA $ O, 05

Valor menor que 2 (ou 3)*
#

Comparação de modelos2

'k Não há um consenso sobre um valor de ponto de corte.

10 modelo com maiores valores desses índices deve ser escolhido.

2 0 modelo com menores valores desses índices deve ser escolhido



Capítulo 7

l:rabalhos Futuros

Ao longo do texto pudemos notar que a modelagem de equações estruturais não dispõe

de testes estatísticos para verificar a qualidade do ajuste de um modelo proposto, sendo as

medidas de ajuste disponíveis apenas descritivas.

:também foi possível notar que não existem muitos estudos aplicados a fim de es-

clarecer melhor o uso dos diferentes métodos de estimação e, os problemas e regam de
identificabilidade do modelo.

Portanto, existe um grande espaço de pesquisa para o desenvolvimento de novas me-

didas de ajuste que sejam mais conclusivas (ou seja, que possam ser baseadas em testes

estatísticos) e para realizar estudos aplicados com o objetivo de explicar melhor os métodos

de estimação dos modelos e sua identificabilidade
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Correlações

A.l Correlação "Polychoric" (para tabelas r x s)

E uma medida de associação utilizada quando ambas as variáveis são ordinais com três

ou mais categorias e é estimada a partir dos pares observados nas tabelas de contigência

dessas variáveis (cair et al., 1998).

Consideremos duas variáveis contínuas X e y com distribuição normal padrão, assu-

mindo que a distribuição conjunta de(X, y) é normal padrão bivariada com correlação p.

Se.jam (-; e Z) duas variáveis categorizadas ordenadas divididas em r e s categorias(onde r

ou s é maior que 2), associadas a X e y, respectivamente, da seguinte forma:

C'-c{, se 7i-i $ X $'yi , { = 1,...,r

Z) = dÍ, se b-l $ X $ rj , .j = 1,..:,s
Sda (zl, yl), (z2, 3/2), . . . , (zw, Z/x) uma amostra aleatória de uma dist-ibuição normal

bivariada. Então, a distribuição marginal de G e .D é representada pela seguinte matriz

nll n12

n21 n22

nls

n2s

nrl nr2 . . . 'nrs

94
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em que nij é o número de observações com (7 = ci e D = dj numa amostra de tamanho

x' E;-: ":J.
A correlação "polychoric" é a correlação p na distribuição normal padrão bivariada.

Então, soja @(aç, 3/, p) a densidade da normal padrão bivariada com correlação p:

ó'«, «, ,, - ãRí:?p'*- lxf?a * (*' - ,,*,' -'- «',l
Assim, a probabilidade de uma observação com a = ci e Z) = dj é dada por

.Rj(o)

onde O =('yl, . . . , '»-l,TI, . . . ,Ts-l, P).

Logo, a função de verossimilhança amostrar é dada pela função de verossimilhança da

distribuição multinomial:

.Z:, = -K E::: E;.: .Rj(O)"'', onde .K é uma constante.

Logo, o coe$cienfe de com'e/anão 'boZg/cAoóc" (pH:) pode ser estimado maximizando.-se

a função .L, ou equivalentemente, maximizand(»se a log-verossimilhança in(L).

Note também que maximizar in(L) é equivalente a minimizar

7[.. j:..'«. «, »'«-"

F'(0) - }: >1: «:J IZn«.j -- Znâj(O)l Zn lriJ/Bj(O)l ,
{=i .j=i {.j

onde aij = nij/AÍ são as proporções amostrais.

Para reduzir os cálculos, Martinson e Halndan(1972) propuseram que fossem realiza.

dos ajustes de distribuições normais padrão univariadm para as distribuições marginais de

C e D e, que depois in(L) fosse maximizada somente com respeito a p. Por exemplo, se

ci e di fossem observadas 10 e 40 vezes, respectivamente, então ?i = 'b'i(0, 10) = --1, 282

e h = q''i(0,40) = --0, 253. Assim, o valor de p que maximiza in(L) dados esses valores

fixados para 'h e li é a estimativa de pP.:.

Outra estimativa de p.. foi desenvolvida por Lancaster e Hamdan(1964) e é conhecida

como estimativa da série polychoric, a qual utiliza a teoria de funções ortonormais para

generalizar a série "tetrachoric" de Pearson (Pearson, 1901).

r S
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A série "tetrachoric" é obtida expandindo o lado direito de(A.l) em uma série em p

rLa2 f' f' .,
-R I' 1: ÓQn,u.püdud",'zv ./?i ./8.

.m «« ?: - '-: IÜ-;")l . h - .-: IÜ-;"ol.
Então, por Kendall e Stuart (1979), temos que:

(A.l)

!g - }: P"g« (?:) gm (h) ,

em que g.(Ê) = 41':lÍ&)é(D, m = 1, 2, . . ., .17m.t(k) é o polinâmio de Chebyshev-Hermite

(Kendall e Stuart, 1977) com m -- l graus de liberdade e go(k) = 1 -- @(k).

Para ilustrar os métodos de estimação da correlação "p-olychoric" vamos utiHzar os

registros do número de nascimentos de carneirinhos de um rebanho de 227 ovelhas merino

em 1952 e 1953 (THlis, 1962). Na Tabela A.l apresentamos esses registros.

:0
(A.2)

Tabela A.l. Registro de nascimentos de carneirinhos em 1952 e 1953

Consideremos O = cl e D = di como sendo o número de ovelha merino que não

tiveram carneirinhos em 1952 e em 1953, respectivamente. E, (7 = c2 e .D:: d2 o número de

ovelhas merino que tiveram no máximo l carneirinho em 1952 e em 1953, respectivamente.

Então, a estimativa de máxima verossimilhança de pP. é 0,418 com erro padrão de

0,076. E,?: 242(0,084),% 1,594(0,134),h 030(0,083)e%
1,133 (0,106).

      1952    
    0 l 2 Total

  0 58 52 l 111

1953 l 26 58 3 87

  2 8 12 9 29

  Total 92 122 13 227
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Utilizando os cálculos propostos Martinson e Hamdan (1972), temos que

?: - q'-:(gg) z -0,240 ã - @-:(ãg) = -0,028

?2 - ©-: (e%bp) z 1,578 % @': (1141?z) = 1, 137

e, então, pP. = 0, 420 com erro padrão de 0,074.

E, ânalmente, a estimativa da série polychoric é pP. = 0,556 com ?i, ;%, rl e ;?à

idênticos aos obtidos pelo método de Martinson e Hamdan (1972).

A.2 Correlação 'Tetrachoric" (para tabelas 2 x 2)

O contexto é o mesmo introduzido na seção anterior, onde r = s = 2(ou seja, as variáveis

são (ücotâmicas). Assim, para uma amostra aleatória (zi, yl), (z2, y,), . . . , (zx, Z/W) de uma

distribuição normal bivariada, a distribuição conjunta de a e -D é representada por

/ nll m12 \

\ n21 n22 /

em que nij é o número de observações com O = ci e -D = dj numa amostra de tamanho

.V >ll:j-inij, ci (z,z/)lz <zo}, c2 sda,c2 éoconjuntocomplementar

de ci), dl {(z,3/)IZ/ < yo} e d2 sda, d2 é o conjunto complementar de dl).

Ou sda, a tabela de freqüências dessa amostra é dada por:

Sejam:

'ê(3ç, Z/, p): densidade da normal padrão bivariada com coeâciente de correlação p;

  cl C2 Total

dt nll n12 nll+ n12

d2 n21 n22 n21 + n22

Total nll + n21 n12 + n22 N
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é(z): função de densidade marginal- de X;

@(g/) : função de densidade marginal de Y;

a'(z, Z/, p) , q'(aç), q'(y) : funções de distribuição acumulada correspondentes

Supondo que:

nll + n21 ?: n12 + n22

nll + n12 ;: n21 + n22

e deÊnindo:

h :; (=o-P=

k :: (3/0-Pv)

h e k podem ser estimados por:

Â - {'-: (-q'")
Ê - ©-: ("$--)

Logo, pode-se estimar p resolvendo a equação abaixo:

y

m22

/v /'Z';rbw.«,[wg *,'
- 8 (i, Ê, d

2Püz/ + z/'l dz/dz

(A.3)

A solução da equação acima é única (P), usualmente é denotado por rt e denominada

correlação "tetrachoric".

Para reduzir os cálculos, Pearson (1901) propôs algumas aproximações, sendo que
uma delas é

e: - :l'::l" ' :l":l': , .
nlln22 + 7}127}21 /

conhecida também como coe$ciente de associação de yu/e (Tule, 1900).

Pearson também recomendou mais três aproximaçõs razoavelmente precisas:

C?; - "" (") V«::.,, t V«:,«,: '
(A.5)
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.. - «« (;) {: -'' M.,, .=i=ii'L:, ... .,:, }': , (A.6)
e

~. - *« (;) (: -- «')':''

em que x2 = 4niini2n2in22/V2
l(n-: n« -n«n« )' (n.: +n;illi;; i-i;; jl

Além do coeficiente de msociação, Yule (1900; 1912) propôs o seguinte coeficiente

para aproximar a correlação "tetrachoric":

(A.7)

'7Z lln'22

'üiifiã + Vãi;i6' (A.8)

Para ilustrar os métodos de estimação da correlação "tetrachoric" vamos utilizar um

exemplo hipotético em que temos 100 avaliações sobre a presença ou ausência de esquizofre-

nia realizada por dois avaliadores (Uebersax, 2000). Na Tabela A.2 apresentamos essas

Tabela A.2 Avaliações sobre a presença ou ausência de esquizofrenia

Avaliador l

Avaliador 2 Ausência Presença Total
Ausência 40 20 60

Presença 10 30 40
Total 50 50 100

Assim, temos que i= ©-: (giâP) = 0, 000 . Ê - @-: (4q:P) z 0, 253, com respec-

tivos erros-padrões de 0,125 e 0,127. E, por (A.3) temos que rt = 0, 607 com erro-padrão
de 0.115.



APENDICEA CORA:tELAÇOES 100

Vamos também utilizar m aproximações A.4 a A.8 para obter a correlação "tetra.

choric" para o exemplo hipotético. Assim, temos que:

. Qi ::::li:H = 0, 71440 x 30+20 x lO

. C?, = 0,420

($) :1:g=:SH = o, 420

. Q. - *- ({) {l + ( *:Í?:JJ?ii18-.«)}' z 0,200

.,...:=:1; ?il!?;l=ãpo-..«)l - 4, s7i

e então C?s = sen({)(1 + 0, 471')':/' = 0, 214

C?S =: sene

A.3 Correlação "Polyserial" (para tabelas r x s)

E uma medida de associação utilizada quando uma variável é ordinal e a outra é inter-

valar(Hall et al., 1998). Consideremos novamente que a e .D são variáveis categorizada

msociadas às variáveis contínuas X e y, respectivamente, da seguinte forma:

a - Q, se 7i-i $ X $ 7. , { = 1,...,r
Z) ' dj, se q-i $ X $ rj , .j = 1,...,s
Assume-se que a distribuição conjunta de X e y é normal bivariada com -E(X) = p,

L''«(X) - a', .E(}') - 0, }'«(}') - 1 e gelou - p.

A função de verossimilhança para uma amostra de .M observações de(zk, dh) é:

N N

Z - ll /(,*, d*) - ll /(z.)P(0 - d*lz.),
k-l k-l

onde

.f(«0 - và.«p l-{ ('i:"rl;
dk: valor observado de D para a k-ésima observação.

Temos que a distribuição condicional de rlx = zx; é normal com média pzk e variância

(l p'), onde zk = (zk -- p)/a. Então
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P(D '}(0 - a'(,;.-:), .í 1,..., s

em que

'J :?)i72 '

©(',) é(t)at.

Logo, maximizando a função .L com respeito a p, a2, p e rj obteremos o estimados

do coe$cáente de com'eZação '»o/g/sedas" (p.,). Ou, equivalentemente, maximizando a log-

verossimilhança in(L).

Para reduzir os cálculos, há um estimador conhecido como estímador "dois-passos'l

Este estimador consiste em estimar p e a2 através do método de máxima verossimilhança

e, as estimativas dos q's são tomadas como sendo os valores da inversa da distribuição

normal padrão avaliada nas proporções marginais de Z). Ou seja, se por exemplo di fosse

observada 70 vezes numa amostra de 100 observações, então h = ®-i(0, 70) = 0, 524.

Assim, o estimador "doi&passos" de pP, é obtido diferenciando in(L) com respeito apenas

Outro estimador existente da correlação "p.olyserial" consiste em utilizar as mesmas

estimativas citadas anteriormente para os %'s, calcular a correlação 'cpolyserial" pontual

p.,(correlação usual entre X e -0) e a variância amostral de O e, então, substituo as

estimativas encontradas na expressão (A.9) (relação entre a correlação 'l)olyserial" e a

correlação "polyserial" pontual) :

7. pzK+

p. - el! }: é ('}) (ój--: - a,) ,

em que ad é a variância de .D e @('r) = (2n)'i/2 ezp {--l-2/2} é a densidade da distribuição

normal padrão.

Para ilustrar os métodos de estimação da correlação "polyserial" vamos utilizar os da-

dos de fertilidade de um rebanho de 25 ovelhas Romney de 4 anos (Cox, 1974). A variável

contínua observada X é o peso(em libras) das ovelhas no acasalamento e a variável catego-

rizada Z) é o número de carneirinhos que as ovelhas tiveram. Na Tabela A.3 apresentamos

lS

lJ
(A.9)
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oaana ineat.«l nnÃoa

Tabela A.3. Dados de fertilidade de um rebanho de 25 ovelha Romney.

X
72

88

112

93

86

d

0

0

0

l
l

X
87

78

69

101

108

d

l
l
l
l
l

X
104

92

77

80

99

d

l
l
l
l
l

X
92

72

81

88

104

d
l
l
l
l
l

X
103

85

96

96

104

d

2

2

2

2

2

Sabemos que, para uma amostra aleatória de uma variável aleatória X com dis-

tribuição normal com média p e variância a2, os estimadores de máxima verossimilhança

da média e da vaüância são, respectivamente: P = }i:ÍI/ : :ãli - X e 82 = >ll:lr . N

Portanto, o peso médio das ovelhas é 90,680 e o desvio padrão é 11,808. Ao passo

que, o número médio de carneirinhos nascidos é 1,080 com desvio padrão de 0,560. Assim,

a correlação "polyserial" pontual é 0,185.

Consideremos -D = dl como sendo o número de ovelhas Romney que não tiveram

carneirinhos e .D = d2 o número de ovelha Romney que tiveram no máximo l carneiri-

nho. Então, temos que â = 'b': ( ;) = 1,175 e â = 'b': (g) = 0,842. E, por 6m,

substituindo em (A.9) chegamos a:

2

(0, 185) x (0, 560) 1(2")':/''xP {'(:L4n0:} + (2")':/''xP {'9Jgzll -:
(0, 185) x(0, 560)lO, 200 + 0, 2801'l = 0,216

E possível mostrar que a estimativa de pP. utilizando o estimador "dois-passos" é

0,211 (Drasgow, 1988). E, por fim, Cox (1974) mostrou que a estimativa de máxima

verossimilhança de pP; é 0,211 com desvio-padrão de 0,224. Cox também mostrou que
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a estimativa de máxima verossimilhança de rl é -1,169 e de r2 é 0,843 com respectivos

erros-padrões de 0,423 e 0,286.

A.4 Correlação "Biserial" (para tabelas 2 x 2)

E uma medida de associação utilizada quando uma variável é dicotâmica e a outra é

intervalar (Hair et al., 1998)

Sejam:

X: variável dicotâmica;

y: variável aleatória observável;

Z: variável aleatória não-observável.

Se msumimios que(Z, y) tem distribuição normal bivariada com coeficiente de cor-

relação pó, um estimador consistente de pó baseado na amostra da população (X, y) é o

coe$.lente de ««''/ çã. "büeH«/" (,b):

pq(@: g.)

oii(ie

« ':/'. "'/';

s:: variância amostral de y;

g:: média dos g/!s correspondentes aos z;s iguais a l;

©.: média dos Z/{s correspondentes aos z;s iguais a 0;

p: proporção de z;s na amostra com valores iguais a l;

q-l P
e h é definido por:

P(z ? h)
com Z tendo distribuição normal padrão
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O programa PRELOS, que é distribuído juntamente com o programa LISREL, e o

CALAS do SAS calculam essas correlações.
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