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Resumo

Neste trabalho pioponlos preditores empíricos do valor latente de grupos, sob o

modelo de permutação aleatória, recentemente proposto por Stanek e Singer (2004,

CASA, 99: 1119-1130), e o modelo de Scott e Sinith (1969, JASA, 64: 830-840),

baseados em amostragem com dois estágios de populações finitas. Comparamos

o desempenho dos preditoies ou preditores empíricos, tanto de variáveis contínuas

quanto discretas com ou sem eito na resposta, obtidos sob estes modelos pala po-

pulações finitas com aqueles obtidos sob modelos para populações infinitas (linear

misto ou linear lltisto generalizado) por ilaeio de um estudo de simulação. Quando

as componentes de variância são conhecidas, este est\tdo mostra que o preditor ob-

tido sob o lllodelo de permutação aleatória geralmente apresenta erro quadrático

médio mínimo, tanto para variáveis cantil)uas quanto discretas e variâncias dentro

dos grupos iguais ou diferentes. No caso dos pleditores empíricos, aquele ol)tido

sob o modelo de peimutação aleatória resulta o dais estável, sendo umas vezes

aquele que apresenta o menor eno cluadiático médio outras vezes equivalente com

ele. Aliás, seu erro (quadrático n]édio nunca supera em n]ais de un] 50% àquele do

melltoi preditor, a difeiênça de seus competidores. Tanlbéin obtemos estinlacloies

di\ resposta média ou total e preditoies ótinlos do valor latente de grupos sob o nlo..

cIClo de perniutação alem\.tóiia eni situações en] que llá covaiiáveis presentes, (ltlanclo

a anlostiagem é feita com dois estágios em unia população finita agrupa(ta.



Abstract

We propose eilapirical predictors of cluster latent values based on tlie randoin

pernlutation modem, recently proposed by Star:Lek a.nd Singer (2004, CASA, 99: 1119-

1130), and the Scott and Sinitli motel (1969, JASA, 64: 830-840) for two-stage

randona sampling from Rnite populations. We develop a siinulation study to com-

pare the peifonnance of predictois and empirical predictors eithei for continuous

or discrete responses witlt or witliout eiror, obta.ined under tliese nlodels for rinite

populations with those for iníinite populations (linear and generalized linear mixed

inodels). \h'hen variance componente are known, tlie random peimutation model
predictor generally shows lliinimum mean square eiror, for continuous or discrete

respondes and equal or different within cluster vaiiances. The random perlllutation

model based empirical predictor is illore stable tllatl its coinpetitors, being tlle best

predictor (i.e. witll miniinunl mean square elror) or equivalent to it. Nloreover,

its mean square eiroi Dever exceeds in more tllan 50% that of the best ptedictor,

diffeiently h'onl its coiltpetitois. We also det-ive optillia.l estimatoi-s of population

pala-meteis (sucll as the total or mean respoiise) and predictors of cluster latent

values froni a random pennutation nlodel with auxiliaiy infoi-nlation, ul\der two-

stage randoin sanlpling fioni a clusteied rinite population.
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Capítulo l

Introdução

1.1 Motivação

Populações finitas agrupadas são conluniente encontradas na prática. Filhos en]

famílias, turnaas eni escolas, ambulatórios en] hospitais, etc. são alguns exemplos

típicos. Quando uin dos objetivos é predizer os valores latentes t\ssociaclos aos

grupos selecionados, i.e. , as respostas médias esperada para as unidades que consti-

tuem cada grupo, a. inferência geralmente é baseada. eni unia aniosttagenl aleatória

com dois estágios sem deposição. Dependo do estudo, a variável resposta. de interesse

pode ser tanto contínua. (quanto discreta. Como exemplo podemos citar o trabalho

do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar clo EstáGIo cle São Paulo (SARESP)

enl que o interesse é avaliam a habilidade enl Português (considerada como variável

contínua e estimada por meio da Teoria de R.exposta. ao ltenl) dos alunos de celta

sét-ie. Nesse caso, a população objetivo é finita e agrupada, sendo (lue as escolas

coirespondenl aos grupos e os ztlunos, aos incli\rídttos. Uni dos objetivos é predizem a

habilidade espei'ada. da. escola. Nestes estudos, além da. \ RI'iá\rel i'exposta-, get'alniente

são consideiac]as covas'iá.veia tanto pala os grupos (]ua.nto ])t\.la. os indiví(lhos e }\ ideia

é mellloiai as pieclições covil base nessa infoinlação adicional. l,:ni outro t.xelnplo

corresponde a pes(lttisas kit?\s t\través de (lliestioilálios ?ltiõniiiios pilitl dt'tenninai o

liso dc drogas l)or est.udantes de iin]a certa ti] iversidade. /\(]ui as fi\(-ttldadc's podelll

coiicspoiidet' aos grupos e os alunos aos indivíduos, Dias a variável iesl)ost.a ostiidacla

é (lisa-eta. pol c'xelnplo, unia contagem (niliiiero (le \fazes pur s('nl liça (late se llsanl

l



drogas) ou unia variável biná.iia (usa ou não usa drogas).

O ])robleina de piedizei os valores latentes dos grupos é inlpoitante tanto nestes

quanto enl muitos outros problemas práticos. Quando se assume que a valia.vel ein

estudo é noi mal, os preditoies tipicamente usados são os baseados na teoria dos nic-

delos lineares mistos (Ver Goldbeiger (1962), Robinson (1991), h'lcCulloch e Seaile

(2001), entre outros) . Nestes modelos assume-se, além da noi nialidade da variável

resposta, (lue os dados foram escolllidos de ullla população infinita (ou finita. filas

ntuito grande) . Num enfoque n)ais geral, a variável resposta pode petteucei' à família

exponencial cle distribuições, que engloba variáveis contínuas e discretas. Estes mo-

delos são os denonlillados modelos líDeR.res mistos generalizados (ver hlcCulloch e

Searle (2001), Fabril-teia e Tutz (1994) , por exemplo). Enlboia mais abrangente com

respeito à distribuição da variável resposta, esse ntodelo assume que a população de

interesse é infinita. Além disso, as inferências são geralmente baseadas em resultados

assintóticos, o que pequei' uin tanianlio ainostral grande para sua aplicação.

Nem os ntodelos lineares n)iscos nem os modelos lineares mistos generalizados

levam eln consideração o fato de (lue a amostra é colhida URIna população finita.

Dois enfoques (lue consideram esse aspecto da população são:

1. 0 enfoque freqiientista ou baseado no planejanlento (Cassel et al. (1977),

Cochran (1977), Sãrndal et a1. (1992)) em (lue i\s constantes (parâmetros)

associadas aos indivíduos da população finita são consideradas não estocásticas

e a inferência se baseia exclusivamente no processo de a-mostiagena.

2 O enfo(lue preditivo ou baseado em lllodelos, eni que se assume cine a população

objetivo é unia realização de unl con.junto de valiáç'eis aleatórias denoi)finada

supeWop21/anão (Bolfaiinc e Zacks (1992), Valliant et al. (2000)), nã.o leva e]]]

conta. o planejainento aniostral e sol) o (dual a inleiência é fugi(lamentada en]

t,écliicas de predição.

Sob este segttn(to enfo(tue, o modelo desenvolvido pot Shot.t e Slllit.1l (1969) c'

estendido pot Bolft\tino e Zacks (1992) pata incluir elmos iia resposta: peiiiiitc l)ie-

(lizci os valores latentes associados aos gittpos (lul\ii(lo a aniostiageiii é lata cm

dois estágios a pnttii (le unia população finita.. Este enfo(lue temi sido pouco usado

dox i(to. cni paigc: à estiututa aitiíicial (ta superpopiilt\ção. à sut\ sensil)inda(le à

2



antro(loção

incorleta especificação clo modelo e à carêllcia de softwt\re que o implemente com-

putacionalnlente.

Além disso, vários esforços têm sido feitos para vinculam os dois enfoclues e
acliat estiinadores com boas piopiiedades e interpietáveis sob ambos (Brewer et

a1. (1988), Brewer (1999), Little (2004)). Recentemente, Stanek, Singer e Lencina

(2004) propusera.nt unl método l)apeado no planejaniento (para alnostiagent dei\tóiia

simples), que usa as técnicas pieditivas sob unl modelo de permutação aleatória. O
nlétoclo foi estendido por Stanek e Singer (2004) para predizem os valores latentes

associados aos grupos, sob esquemas de anlostragenl eni dois está.aios balanceada

que também peilliite a incorporação de erro na resposta.

Duas vantagens deste modelo, além de considerar a estrutura finita da pc-

pulaçã.o, são sua natureza intuitiva e sua simplicidade, sendo o único que faz uma

ligação diieta entre os paiãmetros da população finita e ulll conjunto de variáveis

aleatórias induzidas pelo esquema anlostral. Como o modelo probabilístico é ba-

seado no platlejanlento, não necessita suposições distribucionais além da existência

dos montentos de prillleira e segunda or(tem. Portanto, pode ser usado eni uma.

ampla ganga de situações práticas, tanto para variáveis contínuas quanto discretas.

En-L geral, os preditores dos valores latentes dos grupos sob os diferentes modelos

são ol)tidos da soma pot)derada da resposta (tas unidades observadas e de pieclitores

da resposta das não obseivaclas, mas diferem com respeito aos pesos ou favores de

encolliimento (s/}hn.Lago consta7tÉs). Estes favores dependeria das componentes de

variância populacionais, clãs características da população finita (como o ta.manlio

do grupo) e do es(luenta cle anlostragent. Na prática, t\s variâncias iaianiente são

conlteciclas e precisam sei estimadas, ol)tend(»se assiili preditores enipíiicos. Enl

deteinlinadas situações, os pieditoies (ou os pieclitoies empíricos) obtidos sob os di-

ferentes modelos podem cliteiii bastante e é essencial contam com alguma feiianlenta

cltte peiinita escolher o nlelltoi (Iates segundo alguns ciitélio conto nlininiização clo

eito (lua(li tltic:o tllédio piecliti\;o.

Como a nletoclologia estatística. baseada iio modelo de peinuttação ?\leatóril\

tlilicltl está em (lesenvolvinlento, é de interesse ol)tci pieditoies edil)íiicos (le(litzidos

sob este iiioclelo e wt\liam o cleseillpenlio tanto dos piectitoies (lttanto dos pt't'(lit.otcs

c'ilipíiicos com ielilção aos obtidos sol) os ottttos ino(belos par\ l)opttlaqões finit?ls Oli

infinita\s. coill Oli soiii eito iia iespostt\

3



T..trnrl..n3n

Na prática, a observação de covariáveis é fie(liiente. Pala unia antostiageni

aleatória simples sem reposição, Li(2003) e Li e Stanek (2005) desenvolveianl es

timadores dos paiânletros populacionais (como a média ou o total) incoipoiando a

informação de variáveis. auxiliares, estendendo o método proposto por Stanek, Singei

e Lencina (2004). Pata isso, eles consideram uni modelo de peinlutação aleatória

simultânea da resposta e das variáveis auxiliares, nuilla, foinia semelhante ao modelo

com iegiessões aparentemente não ielacionadm (Seemingly Unielated Regressions -

SUR). Os estilnadores, obtidos como funções lineares da alllostra, são não viciados

e têm erro quadrático médio mínimo. No contexto de amostra.gem en:l dois estágios,

é importante estender o modelo de permutação aleatória com o propósito de con-

templam a inclusão de covariáveis, tanto para estima.i algúm parâmetro populacional

(como a média geral) quanto para predizer os parâmetros associados aos grupos
amestrados.

1.2 Proposta de pesquisa

Este trabalho têm os seguintes objetivos

1. Propor preditores eilipíricos do valor latente de grupos oriundos de populações

finitas, baseados ei]] aniostrageili com dois estágios.

2. Conlparai os preditores ou preditores empíricos (tanto pala variáveis contínuas

cluanto discretas com ou sem eira na resposta) ol)tidos sol) os modelos pata

populações hnitas com a(lueles obtidos sob modelos baseados em populações
infinitas.

3. Obter estiniadores cltt iespostt\ niéditt Oli total tiléiii cle pl-e(lit,odes clo va.loi

latente cle grupos sol) o ll)odeio de peiinutaçã.o ale;ltóii:\ enl situações em (luc

llá co\aiiáveis plesent,es, (luanclo a. amost.iagen} é feita em dois estágios

Com ielttção t\o piinieiio objetivo, piopotiios estiin?\dotes l)?\it\ as variâncias

popitlacionilis e constiuitnos pieditores cni])íiicos slll)stituindo i\s coiltpoilentes (le

vaiiãiicia pelos seus estiniadoics nas expressões (las constantes (lc eilcolllimento.
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S 1.2 Inti'odução

Cona relação ao segundo ol)jetivo, realiza.mos unl estudo de sinlulaçã.o clifeien-
cianclo dois casos: variáveis contínuas e variáveis cliscietas. Esses estudos são rea-

lizados enl três etapas: 1) Relação da população finita, 2) seleção clãs at)]ostias ei]]

dois estágios sem deposição cla população finita, e 3) cálculo dos preclitoies ou predi-

tores empíricos e obtenção dos erros quadráticos médios preditivos. Para variáveis

contínuas conlpaianlo-los com os preditores desenvolvidos sol) o modelo lide'ai disto

ou sob o modelo de Scótt e Snlith (1969). Para variáveis discretas compara.illos os

preditores obtidos sob o modelo linear misto generalizado com aqueles propostos

para populações finitas.

Com relação ao terceiro objetivo, conlbinanlos os enfoques propostos por Li

(2003), Lencina (2002) e Stanek e Singer (2004) pata incorporar a infotnlação de

variáveis auxiliares sob tuna atnostragena com dois estágios.



Capítulo 2

Preditores ótimos sob amostragem

com dois estágios de populações
finitas: variáveis contínuas

2.1 T n+ rnH 1 1 '' ; ,.
.n. JLX q.l J. v q..E LL :5c'q-q'/

Usando uill modelo de pellllutação aleatória induzido pelo planejamento anios-

tial (pala a.niostragenl aleatória simples) , Sta.nek, Singei e Lencina (2004) propuse-

ianl u] l método pata obtenção cle estima.dores e preditoies (lue utiliza as técnicas

pieditivas usualmente consideradas enl modelos de superpopttlação. O nlétocto foi

estendido poi Stanek e Singer (2004) pala pieclizet os valores latentes associados

a grupos sob unia amostragem balanceada en] dois estágios considera.ndo eito na.

resposta«

Pata. unia amostragem cm dois est.ágios bala.nceada de unia população finita com

grupos de igual tanlanlio, eni (lue a x/aiiável resposta é contínua e sob 2\ suposição

cle (lue to(las as conll)Quentes de variância. são conhecidas e ?ls x;a.tiâncias dentro de

giitpos são iguais. Stalle!{ e Singei (2004) inostrataiil (lue os pieditores elos vt\lotes

latentes dos gritpos iealiz?\dos ol)tidos sob o modelo de pcinliltação alc?lt(Sita coili

cito iia tesa)opta têm menor eno (luadr?íti('o inó(lio pieditivo (E(1)ÀI) (liic os ol)tidos

sol) o iitodclo liilet\i miss:o (idem\lizado parti popitl?\çõcs infinitas) e sob o modelo (lc'
Scott c Siiiit.h (19(i9) (late se fun(lainentt\ cii] sti})eipol)ttlaçõcs. Os c;ilc-tidos foiill)l

6



Prectitores ótinlos pala. variáveis contínuas

realizados sob a. suposiçã.o de (lue a estlutuia. de covariâiicia veiclttdeiia é aquela

correspondente ao modelo de penltutação tlleatória. Para o caso enl que as variâncias

dentro dos grupos não são iguais, embora conhecidas, ainda não se têm resultados

at\alíticos contpaiando os EQÀ/l dos pieditoies sob os diferentes modelos.

Na prática, as variâncias raramente são conhecidas e piecisaili sei estimadas,

obtendo-se assim preditoies enipíiicos. Neste capítulo \.,autos piopoi pieclitoies

empíricos do valor latente de grupos baseados tanto no modelo de pelinutação

aleatória, quanto nos nloclelos de Scott e SUbtIl (1969) e linear naisto.

Como os preditoies (empíricos) são obtidos sob cada modelo, na. prática não

assunlinaos unia estrutura de covariâ.ncia comum e seria mais realista coi)iparai os

seus EQA/l nesta circunstância. Por outro lado, a obtenção dos EQh'i dos preditores

empíricos é un] processo complexo. Neste sentido, os artigos de Kackar e Harville

(1984) e, mais recentemente, de Das, Jiang e Rao (2004) contêm aproxinaações do

EQh/l dos preditores empíricos sob o modelo linear misto, com componentes de

variâlacia estimadas por máxima verossimilliança (À/IL) e máxima verossimilhança

restrita (REDIL), enquanto blue o trabalho de Prasad e Rao (1990) contêm aprc'"

ximações do EQb'i para os pieditores (ou estimadores) empíricos das n-téclias de

pequenas á.real obtidos sob três modelos diferentes (os desenvolvidos por Battese,

Haiter e Fullei- (1988), Denipstei, Rubis e Tsutakawa (1981) e Fay e Harriot (1979)),

Dias todas estas aproximações são obtidas sob a suposição de normalidade. Não te-
mos conlteciniento soba-e resultados siinilaies para preclitores empíricos obtidos sob

os modelos para populações finitas sem assumir norinaliclade. Com a fina.lidade de

obter e compaiat os nQiK'l dos preditoi-es empíricos sob os moctelos linear misto,

de Scott e Sinith (1969) e de peimutaçã.o aleatória. clesenvolvenlos unl estudo de
simulação. Nesse estudo, também consideianlos a conipaiação caos pieditores oll-

tidos sob a. suposição (lue tl estrutura de covaiiáncia. particular de cada nloclelo é

conhecida, como unia fointa. cle ter unl mouco teórico cle iefeiência e porei avaliam

tanibeni a. per(ta pelo liso dos piedit.eles enlpnicos

+

f



S 2.3 Preditores ótimos pa-ra variáveis contínuas

2.2 Definições básicas

Consideienlos uma população finita. composta. por JNr grupos com iA./ ullida-

des cada unl (]V e .A/ conhecidos). Associada com cada tutida.cle t do grupo s
na. população temos unia consta\nte fixa y.t, denominada paiânletro individual,

f = 1,. ..,.A4, s = 1,...,Ar. Representamos o conjunto desses parâmetros poi

meio do vedor y = (1/Í, . . . , ylvy, eni que y. = (y,l, . . . , y..t/y corresponde ao vetor

de pa.râmetros individuais associados às unidades do grupo s.

Definimos a. média e a variância dos pa.râmetios individuais correspondentes às

unidades do grupo s, s ' 1, . . . , N', por p, - Ú >:t.i y.t e a? = )iiÇiE,'w.(3/,t p.)2,

respectivamente. Denotanlos por a? :: # :,,-i a2 a média das variância dentro
dos grupos. Analogatnente, definimos a média populacional e a variância entre

grupos como p - i >1,.-: p, e a2 = )f}.Í >1,..i(p, p)2, respectivamente. Definimos

tanlbéni o coeficiente de correlação entra-classe dos grupos como p, :: a:

Consideramos unia amostiagetn aleatória com dois estágios sem reposição ctessa

população. No primeiro estágio escolhe-se uma amostra de n grupos e iio segundo

estágio escollle-se uma amostra de m unidades enl cada um dos grupos anteriormente
selecionados.

2.3 Modelos para populações finitas

2.3.1 0 modelo de permutação aleatória (-ZWPH)

Cada pala.metro individual da população finita pode se decol)lpoi na soma. de

três teinlos: a tnédia popult\cional, o desvio da naédia do grupo s com relação à
naédia geral e o des\io do paiânletio individual in relação à média do gntpo s.
obter(lo-se assina o seguinte nioclelo não estocástico:

:y.. + (/.. É.) + (#.. f..)

= H. + 8. + c.l

Poclcnios expiessat ntatricialnlcnte essa relação colho # :: X/z f- ZO + c: eni (lue

X .*/. Z i.~-8t.-..O (.8:,...,#.~ye . (.--.....'.~...fy. .\.l«i: l.,.l.«ot.

8



Preclitoies ótimos para. variáveis contínuas

uni vetar coluna cle dil)tensão a x l com to(tos seus elementos iguais a l c 1., a nlatiiz

identidade de ordem a.

No modelo de perinutação aleatória, a população finita y é considerada unia
realização de unia variável aleatória Y induzida pelo escluema aniostral eni dois

estágios. Os valores cle Y estão associados às possíveis perniutações dos grupos

e das tuiidades dentro dos grupos. Denoten:tos por U e t/(') as cruas inata-izes de

variáveis indicadoras (aleatórias) correspondentes às perniutações dos grupos e das

unidades dentro dos grupos, iespectivanlente, isto é,

Ull ''' UI.N \

. , l \ , ,(.)
J~~J \u't,'-

u-
'uu

e u(')

©\,
com

Í l se o grupo s aparece no ã-ésimo lugar na permutação aleatória

[4, - 'l dos grupos

1 0 ein caso contrário

e

1 1 se a. unidade t aparece no .j-ésilno lugar na. pernlutaçã.o aleatória

U(;) . .l clãs unidades do grupo s

1 0 ein caso contrário

para {, s = 1, . . . , iV e .j, É = 1, JA/. Logo,

" - '" * : «, (.;.«''') «

)l © u'wl(xp+zP +c)
\.s=1 /

enl (lue éD denota. o pi'odilto lÇt'onecker e e)=:1.As denota. uma nia.ti'iz diz\gonal enl

1)locos com l)locos .A, (Seaile, Casella. e \lcCulloch. 1992). Aplicando piopiiedades
clenlentt\ies de vatiáx.'eis indica\docas e tendo t'nl vista ?\ c'strtttttta simples de XI e Z.

obtemos

*' - ;',. -' '"' * '" , :«, (.à:«''') .

= Xll+ZIJ+.E.
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ÍI 2.3 Pteditores ótimos pala varia.veis contínuas

Note blue, dada a aleatotieclt\de introduzida por U, as componentes de B = UP,

dadas por Bi = >:=:i [4$P-' pala i= 1, . . . , iN, são efeitos a]eatóiios que representam\

os desvios do valor latente do grupo correspondente à li-ésima. posição da peinnttação

aleatória com relação à média populacional. Cita.niainos (2.1) de modelo misto de

permutação aleatória.
De (2.1) segue que

Ee. e, ( }''')

I''-aO(y) - a:(l~ e' 1.«) + a*'(1«, 8' J.-.) h-(Jx ® J.«)

enl que a*2 :: a2 -- MA/ , Ja :: l.I' e os sub-índices €1 e (2 denotam a esperança colll

relação à pernlutação dos grupos e das unidades, respectivamente.

As vezes, os parâmetros individuais não podem ser ol)servidos direta.mente, lilás

com um certo erro aleatório. Nesse caso, o valor observado pode ser escrito conto

y + W. se::do W = (1,}';.) € R''''" co«l E(I'rs.) = 0 e }'a7'(T'l,'..) = a:,. Obte«:os

assim uni modelo misto de permutação aleatória com eri'o na i'exposta

representado por

e
2

** - '" * :.,., (3.«''') '« * «,

- *. * '" * " * '" * :.«, (g:«''') «
-XH+ZB+E+ÇV*
- y + }r* (2.2)

Neste caso

Ea e,ü( 'r * )

I'"'e.e,Ü(}'''*) -(a: + ajl)(l,~ g l.V)+ a*'(l,~' ® J.*/) - f:(J,~; ® J v)

em (late o sttb-ín(licc es (lcllota a espeialiçt\ com relação a distribuição do t'llo Ht\

-"post- e .-l? - Xh E:;;. E;l!- '-,
Ein ailibos os silo(belos (colei e sem eito na icsposta) a estiltttiiil de covaii:inda

da variável aleat.ária y(y') ó indtizi(la pelo cs(lttetii?l ?tiilostral e tienliuma sltl)osição

e

1 o



Pieditores ótinlos pata. valia.veia contínuas

distribucional é considerada- Isto faz con-l que o modelo possa sei aplicado a unia.

ampla ganga cle situações práticas.

Para os elententos aniostrais }'; :; Ys + Wr;, os momentos induzidos pelo

modelo são

EaaC, (y;)

['''"C:OC,(]''';) - (': + al?)(]« ® ]«.) + a*'(]- e' Jm) h-(J« ® Jm)

Note (lue a variância intia-grupos, a:, é a. nlesnla para todos os grupos e tanto as

unidades dentro do mesmo grupo quanto as de diferentes grupos são correlacionadas

(neste último cmo, negativamente)

9

2.3.2 O modelo de Scott e Smith (.ZUSS)

Scott e Sinith (1969) definem uin modelo de superpopulação em que a população

finita y é considerada unia realização de uin ve-tor de variáveis aleatórias y tal que

Var(y) = e) (o-ÍI.t:r + a'J.x./)

sendo X = IN.v/. Note que, sob este modelo, o vetou }' não está diretanlente ligado à.

população de unidades como no modelo de pernnttação aleatót-ia. Neste contexto, as

médias dos grupos pi, . . . , p.v podell:t ser consideradas colho realizações de varia'leis

aleatói-ias independentes e identicamente distiibuíclas Ai, . . . , ]\,\ tal (lue, pala cada

í = 1, . . . , ]V, E(Ai) = /& e V'ar(Af) = a:. Assim, a' pode se] inteipietada como a

va.iiância da. distribuição clãs variáveis aleatórias i\i, . . . , A.v, das quais Hi, . . . : p.\-

constituent uma. aniostla. Sol) este modelo, os elementos dentro cto nlesnlo grupo

são coit-elacionaclos, Dias os elelilentos eni diferentes grupos não.

Este tlloclelo foi estendido poi Bolfai'ine e Zacl<s (1992) pata incluir anos na

respost.a« Nesse caso, o 't't\loi observado y + I'V é consideit\do uma iettlização da

variável ?\leatóiia }'* = Y + l.y. caiu W -- .V(O, 8a:l.v) in(lepenclente de }'

Logo.

N

\

l

E( }''' ) e

E(}''') -X/. e }'«,(r*)- ê.((af+a:)l.-.+":J.,))

Pai'?l os elementos aiilostr?lis }rS. os nloine-fetos in(luzi(los pelo tifo(leio sao (Olllo

cin (2.3), colei il e ilnio lugi\i cle V e .v. iespectivailleiite

( (2.3)

1 1



g 2.5 Preclitores ótimos para variáveis contínuas

2.4 0 modelo linear misto (.ZMZIW) para

populações infinitas

Apesar de não incorpora-r a estrutura finita da população, il)odelos para po"

pulações infinitas são muitas vezes usa.dos na prática. Searle e Fawcett (1970) de-

senvolveram unia regra para. converter as esperanças dos qua.doados médios obtidos

sob modelos de componentes de variância pat'a populações infinitas em esperanças

obtidas sob modelos para populações finitas. No entanto, essas regras têt)l sido

pouco usadas devido, en:L parte, à falta de desenvolvimentos teóricos posteiioies e a

uma carência de software que as iilaplemente.

Sob o lllodelo linear misto, considera-se que os dados da amostragem com dois

estágios foram escolhidos de uma população conceitualinente infinita (interpretada

como liillite da. população finita de interesse). Neste caso, o vedor (anlostral) de

respostas, ys = (yll, : . . , Vn.y, enl que Xj corresponde a J-ésinla resposta- no í-

ésii)to grupo, { - 1, . . . , 7}, .j = 1, . . . , nz, pode ser lllodelado como

}'''s + Z.-B. + E. (2.4)

e«. que Xs = 1« 8) 1., Zs = 1. ® l,., -Bs =(BI,..., -a.y coi« -Bs '- iV(O,a:l«),

-Es = (E;:, . . . , Zb.y com -Esi «' iV(O,a?l«) e -Bs e Es independentes. Aqui, Bf

representa o efeito aleatório que corresponde ao desvio da resposta. média esperada.

das unidades do grupo á com relação à nléclia geral H (É& = E(X.i)) e Eij é o desvio

aleatório (ta. resposta. esperada (condicional) da unidade .j com relação à resposta

média. espetada (condicional) clãs unidades clo grupo i. Então

}'s -.., iV Í Xs p. $ (a?l,,: + a:J,,,) )

Se enl (2.4) incluiinlos aclitivanlente uni outro tetino l,V's -- .'v'(O, a-j?l.,.) incle-

pelldente de Bs e -Es. coiiespondente ao eito nll resposta, segue (lue

}''Ê: - }'''. + }t''. - ,V l X. /., ÉB ((«F + .-:)l,. + «:J..) l

Sob este ntodelo. t\ variância\ dos efeitos aleatórios a2 pode sel inteipict.ada (-oliio

?i vi\t-i ideia (It\ x;t\iizivel aleat.óiia iz + /3. (lue conceit.llalillentc tlssunle ilin iiúineio

iiifiuit.o (le \rt\lot'es. .Alem (lasso, as uni(jades (to mesmo gitipo sao coitelacioili\(los

Dias as uni(jades eni clife'relltes gi'tipos, não

(2.5)
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P ieditoies ót tÍlIas pala va.fiáveis contíntl as

2.5 Preditores de características populacionais

2.5.1 Definição dos preditores

Nosso principal interesse é predizer o valor latente do á-ésimo grupo realizado:

i:: l, . . ,n, i.e., as respostas médias esperadas para os grupos selecionados ila

anlosti'agem. Pat-a o grupo it com { $ n, poclenlos representar esse valor como

7; = g'l', eln que g = Ü eí ® l.}í e e{ denota u]]] vetar co]una. de dilllensão ]V, com
l na posição { e zelo nas restantes. A partir caos valores ainostrais y; = (Xj) =

(y;:',}'s, ,.. ., r;.'y, co»- }';:(K:,X;,...XLy, " p-e'hto«s 'le t(á $ ")
sob os modelos (2.3) e (2.5) podem ser obtidos como

Ê "'''''ü (7: - P)

eni que p ;: ll;:ll::i l/(ma22 '+ e yi = ;1; },j.i }''z;) e as constantes de
o..,.nil.i.not)tO Ã'(modelo) sãof U{ HI VV

kjz'Àr) . ;;;i.:;-;?:;-;}, para o iAfLJa/,

0

';l"' - ~l"''' -- /o 'b - T=:J:/üe ''.,? '
en(quanto (lue pala o modelo (2.2),

e

para. o JL/SS

+ k(''p (7: - 7*)

ue 57'' := ;;i >''ip >'J.l );;} e a constante de encolhinient.o é

X;(P.4) . nta 17].a'
''' ;;i;;Í-Í-;H-;: ;,.a' +(l - J')a:+ "F

)

Essa\s expiesões conlbinl\nl tls ipspostlls das ttnidtldes obsetvad?ts com pic(litoies

da resposta das não ol)seriadas: iras cliterei]] en] relação às constantes de cilcollli-

n)cito ilsil(las. Estas constttiites de oncolliinleilto sao fttiiçocs di\s colllpollt'nt.(is (lc

xraiiancil\ poplllacioiiais e (l?\ (liiantida(le de uni(It\des aiiiostiaclasl sob os ntodclos
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Preditol'es ótin-tos pt\i'a. v&l'iá\reis contínitas

pata populações finitas tanlbénl dependent dos tamanhos dos grupos. Estas cons-

tantes de encolhiniento satisfazem que 0 $ klL'v) $ kjss) $ 1 e 0 $ k(P'i) $ 1 (l.ei

seção A.l no apêndice A).

Quando as variâncias entra-grupo são idênticas (e iguais a a:), os preditoies de

7;, pa-ra i $ r}, sob os três modelos podem ser obtidos colho

Ê - 7* + kü-"'''d (< 7)

em que

Ã;Q.*0. MgZ ,

Ã;wq - Ê("o + /(l k@"))

para o iMÉ:v,

para o ivSS

e

k(PA)= ma2 .n (ma2 , paraoi14P.A.

Neste cmo, as consta.ntes de encollliinento satisfazem blue 0 $ k(t't'r) $ k(P'l) $

k(ss) $ 1 (ver seção A.l no apêndice A).

2.5.2 Comparação dos preditores

A contpaiaçã.o dos preditores obtidos sob os diferentes modelos visa encontrar

acluele dais pioxinto à rea.liclade ou, e(lui\ralententente, achar a(luele illodelo (lue

a representa melhor. Os três nloclelos aflui considerados dependem (te diferentes

suposiçõesl o Jv/'.4 é t)apeado 110 planejanlento e só assume a existência. dos ntonientos

cle piinlciiit c segunda oiclcin. E sob estas suposições nIcHos limitadas (lue Stancl{

c' Singei (2004) mostituan] que o piedit.or ol)t.ido sob o ]4/P.4 apresenta o nlíninlo

EQX'l, indepen(lentenlente do núineio e tainanllo dos grupos ou dos coeficiente?s dt

coilelação iDEia-classe dos giitpos (p..) e ttilidacles (pt):. De fat.o, as coinpaiaçõe's

loiain retiliza(li\s sol) a liipót.t'se de (late tl cstitltttra (le (.ovatiâucia dt\s \ariáveis

alc'atói'ias é a(vitela coi'i'espoii(it cite ao J\,//).4. Enl cei'tas circilnstâlicias. os pi'editores

tO coehciciite de coi relação entra-classe di\s tuta(la(lcs é definido colho /]r = ;;1:l;7. hii p:\rti('u
lar. /)t = 1 con'c'spoude t situzlção sem cn'o na resposta
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Pieditores ótintos pata variáveis contínuas

obtidos sob os diferentes ntodelos podem ser bt\sta.nte senlelliantes (i.e., poctenlos

ter EQix'l muito pióxinlos) e (iRaI(quer unl deles pode ser considerado como unia

iepiesentação a.clequada da realidade, enquanto blue en] outras, só algum deles é o

mais apropriado. Nosso interesse é identificar estas situações, enl especial (quando

consideramos pie(licores ei)apíricos.

Como ull] prinleiio passo no estudo (tas senlelliança.s e clifeienças entre os ptedi-

tores, estudamos o comportamento das constantes de encolhiinento teóricas quando

as variâncias entra-grupos são iguais, embora elas não leve]n en] conta a fiação cle

anlostragenl dos grupos como no caso do EQM. Na Figura 2.1 conlparainos esse

contportainento para diferentes valores de /, p, e pt; incluímos talllbém a média do

grupo (]MG). A linha "sólida" serve de referência para comparar os preditotes, pois

ela corresponde ao preditor obtido sob o à/PA.

Espera.lhos encontrar pequenas diferenças entre os preditoles, quase independen-

temente de ./', quando ambos p, e pt tenderia para 1. A partir da Figura 2.1, ta.tnbéin

observamos que cluando ./' tende para zero, k(ta'/) , k(ss) e k(P.4) são muito semelhantes

(e todas são diferentes de k(ATC) = 1). Quando não temos eno na resposta (p/. = 1)

e anlostralllos todas as unidades do grupo (/ = 1), temos k(P.4) = A(ss) - k(v/C) - l

(e todas são diferentes de É;(LÀ'r)), de modo que o melhor preditor é a média do grupo.

Quando pt se aproxima de zero, k(LÀ'r) aproxima-se de k(PA) ((quase independente-

mente de /), de t)lodo blue esperamos que nesse contexto os preditoies ol)tidos sob

estes dois modelos tenham um comportamento similar

Quando ambos os /), e pt tendem pala zero, a il/G apresenta um (tesempenlio

iuinl cona relação ao pieclitoi obtido sob o il/PA à medida cine / se aproxima. cle zero,

en(quanto cine o preclitoi obtido sob o ]l.fSS apiesent.a este con-Lportaniento (luinl)

(luanclo / se apioxinia cle unl. Além (disso, esperados (lue o pieclitoi obtido sob

o .\dLJv nlostie este (lesempenlio ruina (quando p. tende pala. zelo e ambos /ot e ./

tenclen] para.uni.

Pala conlpletai o estudo do (lesenlpenho dos diferentes pieditores coinpaianlos

os respectivos E(i2XI. Como estes EQXI depeii(tem tanto das caiacteiíst.ices da po-

[)tt]ação (]ua.nto da. an]ostiagent, vamos adia.i seu trata.mento ])aia a sc'ção 2.8. cni

con.ltiiição com o estai(lo de sinutlação

1.5
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Pre(tutores ótinlos ])aia vt\.i iáveis contínuas

2.6 Preditores empíricos

Na piá.rica, as con\potentes de variância são gei-alnlente desconhecidas e preci-

samos estima-las pata .obter estimadoles das constantes de encolhiinento. Os pie-

clitores empíricos são obtidos substituindo as constantes de encolhintento pelos seus

estima.dores. Clonto os ntodelos pala- populações finitas aflui usados não necessitam

cle suposições sobre a distribuição da. resposta além dos momentos de piiineira e

segunda ordem, vaDIos estimar as coillponentes de variância pelo método dos nio-

ntetttos a partir das esperanças dos quadrados illédios da. a.nálise de variância (vei

detalhes na. seção A.2 do Apêndice A).

Podemos assim obter os seguintes estima.dores, pelo método dos momentos, para

as constantes de encolllimento:

::"' -Í=«(.,«"-: #g«-a):::=::=} se OiA4E > 0
Qh'ln .J

ou

se Qit/-E

enl que QiA'fE e QJid'Z) denotam os (luadiados mé(tios entre e clentio cle grupos

respectiva,dente

se (2Jk/E > 0
i;(") -

0,
(2À./Z -- (l -- /Pt)QA/l)

0

7MLM Vai'iâncias inti'a-gi'tipos iguais

(z,.\ f)k

(.."' tP) ;..*''».
[11.(1].

7 MSS Vai'iâncias inti'a-gi'upos iguais

se 0 $ Q,vZ $ Q;vO

(., ;. ..«'' » ~"'«

17



Preditores ótimos pala variáveis contínuas

011

ü"' li-« (., '"' 'ó="'"') : .iii :i
/' .ZW.[J14 - Variâncias entra-grupos diferentes

~:«' -l=- (.
se c{ = 0

QÀ'IE QÀ'ID ein caso contrário

ou

:g«, . li..- 1-(.. '":@«,) . -l =- .=1:«"".
'": 'l«e q - .Ç + m-(0,QÃ/-E - QA/D), # - ;;bXZ:.(t;
(Z? . n«':(7;-y')?

V;): e

/' .7\4SS - Variâncias entra-grupos diferentes

8f;' - i;ff"'' -- ., (: pa-ra 1 :: 1,2

otl

Para ol)tei os pieditores enipíi-ecos sob o ]\./SS e o .\,/Ld/, tanlbénl piecisanlos

inc'ot'Foral' os estimados'es clãs coniponent.es cle \ral'iâucid enl

. E:::.7:/(,«a' +af +a:)
Ell:. l/(«,a' t a? + .?)

No caso de variâncias ititia-grupos iguais: /z -: }'' . (llle e combina(la caiu as res-

pecti\.?ls constantes Á: pala obter os ])ie(titoies einpíiicos. No caso de vai-iâiicias

entra-gttipos difei-entes. piopoinos

i;l?'' -
0 se d? = 0

nzá,, jma=i;(0, QJt/Z Q.t/Z)) -+- ./'S:2 l e:.l caso contrário

P.- E:: . v;/..

18
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. El:.:C/!? x=:::v:/ív: -v*y
EZ:. i/e ' EZ:: i/(}: ]'')

O pi'inteiro é combinado com illf''\r) e k(ss), en(quanto (lue o segundo é combinado

com kl2Z'}/), il(2ss) e k(ss) ])ara obter os preclitores empíricos.

Pala contparai o clesenlpenlio destes pieditoics empíricos, clesenvolvenios unl

e'stuclo por simulação.

2.7 Estudo por simulação

Para comparar os EQÀ/l dos diferentes preditores e preditores empíricos de valo-

res latentes de grupos provenientes de uma população Guita balanceada obtidos por

intermédio de antostragem enl dois estágios realizou-se um estudo por simulação. O

estudo consistiu de três etapas: 1) a geração da população finita com agrupamentos,

2) a seleção das a.mostras eln dois estágios a partir da população com agrupamentos

e 3) o cálculo dos pieditores e preditores enipíiicos e seus respectivos EQN/l.

2.7.1 Geração da população finita

Para ser bastante abi'a.agentes, consideramos popula.ções finitas diferiu(to com

relaçã.o: 1) à quantidade (]V) e ao tamanho (i\./) dos grupos, 2) à foinla cla distri-

buiçã.o da variável resposta, 3) às variâncias entre e dentro de grupos, a2 e a:, e 4)

à suposição de variâncias entra-grupos iguais ou diferentes. A presença ou não de

elmo na. resposta é considerada na etapa. de anlostrageni.

Getaiiios cada populaça.o finita de unidades e grupos usancto os peicentis de unia

das seguintes (tistiibuições: normal, unifoinle, beta e gania. Usanaos a nlesnla dis-

tribuição pala geral os efeitos associados às ullidacles pala t.odes os grupos enl (ada

população. Pala os parâmetros associados aos giiipos. coiisideianios tanto sit.ilações

com (listiibttições iguais (quanto diferentes (la(ruelas usada\s pala }\s unidades.

Pala ci\da simulação, a popult\ção colisistin de .'b' grupos com ,v utiid?\des pot

grua)o. R.epreseilt.aiiios o paranlcti'o associado :\o gl'upo s poi' /is e a nleclia. (desses

paratileti'os poi' /l. Unul vez fixada a vl\riâi)cia ente'e gt'tipos, a2. (lil.,idiulos o int.ei'v?\lo

10. 11 eni .Xr+ l lutei'va.los (le igual ta.m \Dito e obtivcinos os pei'comeis con'espondentcs

19



g 2.7 Pieditores ótimos pa.ta. variáveis contínuas

ao lin:tite superior de cada intervalo a partir da distribuição cle prol)a.bilidade esco-

lhida. Redefinidos os paiântetros dos grupos celltland(»os eni p e tra.nsfoiinando..os

de forma (lue sua variância coincidisse com a2 = )V}Í >1,.-i(/l, -- /z)2

A seguir, gerânios os efeitos associados às lv unidades de cada grupo usancto os

percentis da distribuição selecionada e forçamos a que estes efeitos tivessem média

zero. Consideramos casos ein que a variância dos efeitos clãs uni(jades ela constante

ou variava propor'cionalnlente à y/ntaz(0, ll A&,/p) . Os parâmetros associados às uni-

dades, representados por g.t, foram coilstiuídos adicionando-se a. nté(tia (to grupo ao

efeito da unidade. A x,ariância dos parântetros associados às unidades no grupo s foi

a? ' ]ti!] >1,t.i(y.t -- /z,)2 e a média das variâncias entra-grupo foi a' = i E:,-i a?

Os efeitos das unidades foram transformados de foinla blue sua ntédia fosse zero em

cada grupo e a variârLcia média fosse igual a. a?

Foi desenvolvida unam sub-rotina (PSGEN) no sistema SAS (disponível enl

www.uinass.edu/cluster/ed) para gerar as populações finitas segundo os cletallies

apresentados nesta seção. Nesta sub-rotina, o usuário pode especificar os parânletios

usados na simulação.

As cat-acterísticas das populações simuladas estão resumidas na Tabela 2.1.

Cento e doze populações corl-espondentes a todas as combinações das correlações

intra-classe dos grupos e das unidades, considerando tanto x,aria.nelas entra-grupos

iguais quanto diferentes roíam geladas no caso 1. Nos casos 2 e 3, focam geradas 336

(=6x7x8) populações, en(quanto (lue nos casos 4 e 5 foram geradas 112 (=2x7x8)
populações. Unl total de 1008 populações foi avaliado.

2.7.2 Anlostrageln em dois estágios

A p?lrtii de nula lista com os iót.ulos caos grupos. unia ninost.ia ?lleatói ia simples
seil} reposição de n iót.Rios foi obtida en} cada população. A amostra de rótulos dos

grupos foi então combinada com os dados populacionais e lilna. i\i lostta ?lletltóiia

simples de rJI, uni(jades foi escolhida sem i('posição a partir de cada unl dos gilil)os

pievittmente selecionados. Nos ct\sos com eito iia resposta. elc foi ?\cicsceilt.ado aos

pai'ânlet.i'os dzls unidades J/.sz dui ante a seleção clãs anlosti'as em dois estágios. \''alllos

nos tc'ferir a este processo colho uin ensllio.

Pala cada população foiz\m usadtls t,rõs fiações de i\inostiagenl tios grupos.
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F = # = 0, 2; 0, 5 e 0,8. Para cada população com ]a/ = 5 (casos 1, 2 e 3 da Tabela

2.1), focam usadas três fiações de ainostragetll clãs unidades, ./ = $ = 0, 41 0, 6 e
0, 8. Como consec]iiência, foram empregados nove planos anlostiais ])ara cada po-

pulação gerada. Para as outras populações (ii/ :: 20), sete fiações cle aniostiageill

dâs unidades, .f = 0, 1; 0,2; 0,41 0,5; 0,6; 0,8 e 0,9, foram consideradas, dando

conto resultado 21 planos aniostrais pala cada população gelada. No total, 11760
populações/planos amostiais folant simulados. Pa.ia. cada um deles foianl usadas

10000 réplicas.

2.7.3 Preditores

Depois de obter as amostras eni dois estágios, calculamos os preditoi-es e predi-

tores empíricos sob cada modelo, conforme indicado nas seções 2.5 e 2.6, respecti-

vamente. Pala o À/Z,À/ e o À/SS assu] ülnos que os valores conhecidos de a2 e a?

cotrespondenl às variâncias entre e dentro dos grupos.

Denotam-tos por EQÀ/IS o erro quadrático médio preditivo obtido por simulação
sob as suposições de cada. modelo particular para o caso de variâncias conllecidas e

por EQME, aquele obtido por sinutlação para o caso de variâncias desconhecidas.

Este últinto coi-responde aos preditores empíricos especificados na seção 2.6.

Foram desenvolvidas duas sul)-rotinas em SAS (disponíveis enl

ww:w.unlass.edu/cluster/ed) para selecionar as amostras enl dois estágios, obter os

preditores e pieditores empíricos e calcular os EQhl.

Resultados da simulação

Ott lindo as vat-janelas int.ia-g)lIDos são igitais e sol) a. hipótese de (file a estnt-

ttua de covaiiância é a(]uela coiresponc]ente z\o /4//)H, Stanek e Singei (200]) obt.êln

expressões pata o EQXI dos preditoies obt,idos sob o .vZ,,\./. o .vSS c o .v/).4. Esses

ses ?\tttotes tipiese[it.a)ii ]]iii estio(lo (le s]ii]ttlztçao eii] pe(ltieilit c'scalit paul (ottll)ai;li

o (lesempeiilio dos l)icditoies. depeiidcndo da lll\ção de i\mostiageiii dt\s unidades

(.f) e das cotielações iDEia-c-lasso (/o. e pt), «ssttiiiitido iin] iliodelo (le pei'mlit«ção

}llez\tília cn] dois está.gios. A(liii coniplementanlos o cstii(lo (le sitiililação incotpo-

t-ando ?l ft't\ção de aniostiagetii tios grupos e calcttltindo tanto os pie(litoies (liiailto



g 2.8 Pieditores ótilllos para va.fiáveis contínuas

os pieditores empíricos sob as suposições de cada itlodelo paiticulai (para varia.llcias

intra-grupos iguais ou diferentes), avaliando tanlbéin o desentpenlio da ilaédia do

glruDO

Piimeiranlente, comparamos o EQNIS dos preditores obtidos sob cada modelo

para fornecer un] marco teórico contra o dual conlpaia-r os resultados referentes aos

preditores empíricos. A seguir, avaliados à peida relativa (eni teilnos do EQivIE

com relação ao EQMS) que ocoii'e quando substituímos a consta.nte de encolliimento

teórica pela sua estimativa, isto é, quando uscanios o ])redutor empírico. Finalmente,

avaliamos o desempenho dos preditores empíricos.

Para avaliar o desempenho dos preditoies e preditores empíricos consideramos

ti ês critérios. Primeiramente deterlninanios o melhor preditor (en-Lpíiico) , i.e., aquele

que apresenta EQb'iS (EQME) nlínilno. Coillo algunaas vezes a diferença no EQb/IS

(EQÀ4E) de dois ou mais preditores é pequena. e nos estudos de siil-tulação esperamos

uill certo grau de variabilidade, usamos colho critério adicional o acréscimo relativo

percentual' no EQMS (EQh/IE) de cada preditor (empírico) com relação ao nlelltot

preditor (empírico), para identificar situações eni que dois preditores (empíricos)

podem se considerar " equivalentes" . Neste caso, consideramos como critério .4-RP <

5% ou ,'!RP < 15%o, conforme preditores ou preditores empíricos sejam considerados.

Finalmente, identifica.mos os preditores (en-tpíiicos) que apresentam desempenho

ruim (.'lRP > 50%) com relação ao inellior preditoi (empírico).

Com a finalidade de apresentar dais claramente os resultados, vamos ttatat

separadamente as situações com variâncias entra-grupos iguais e diferentes.

2.8.1 Variâncias entra-grupos iguais

O estudo de simulação nlostiou (Jue os va.lotes do EQi\lS e do EQiKIE são apenas

levemente afetados poi nlttdanças na folha. de distribuição da. variável resposta. Ent

visa.a destes insultados iestiingintos a análise sul)se(liiente aos casos 1. 4 e 3 (Tilbelt\

L'in estudo prcliniint\l inosti'ott (late os picclitolcs enipíticos obtidos sol) o .vSS

com A.(SÇ) e sob o l\./P.4 com kÍPt) .enllnlente têm nioi\or EQXIE (ltie }l(luelcs (lttt'

O }\( résciitto reli\uivo peiccnt.tti\l ciii /\ com relação a B ó dcfittirlo como .l/?/) = iÍ-- x io0'A

1)2
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usam as constantes #Sss) e k(PA), respectivamente. Poi isto, linlitanlos a análise z\os

pnmenos.

Componentes de variância conhecidas

Embora os EQNÍS de cada pieditor sejam obtidos assumindo unia estiutuia.

de covaiiância diferente que depende do modelo, o ]k/P4 foii]eceu, en] geral, os

pieditores cona EQMS iníninlo. SÓ enl poucos casos os preditores obtidos sob o

Jk/Líl/ ou o À/SS a.presentaram EQNIS mínimo, geialnlente para valores extremos

(0,01 ou 0,99) de p, e pt. Nestes casos, o acréscimo relativo percentual no EQih/IS

do preditor obtido sob o ]WP4 cona relação ao melhor preditor foi, no máximo, de

0,03%o, o que pode simplesntente ser explicado pela variabilidade introduzida pelo

processo de simulação.

Para completar o estudo do desempenho dos diferentes preditores considera-

mos uma comparação relativa dos seus EQÀ/IS. Pala as orações de a.nlostiagein aqui

consideradas, a Tabela B.l (Apêndice B) apresenta o máximo acréscimo relativo

percentua[ no nQh]S para a MG ou os pieditores obtidos sob o ]MZ,]t/, o .A4SS ou o
A/.f)H com relação ao }llelhor preditor (geralmente aquele obtido sob o À/PA).

Fora o preditor obtido sob o iU/PA, o preditor ol)tido sob o À//.,Ã4 está dais

próxinto do melhor preditor que a i\-/G ou o preditor obtido sob o /k/SS, api'esenta.ndo

inenoies valores do máximo acréscinao relativo percentual no EQÀ'lS (vel' Tabela

B.l, Apêndice B). A ntedida. (lue o núllleio cte grupos e a. oração de anlostragein caos

grupos aumentam, o acréscimo relativo percentua.l no EQÀIS também aumenta.

Tan)bénl identificamos situações (d('pendendo dos coeficientes de coiielaçã.o inti'a-

classe) tu\s (leais a. ivG assim como os pieditoies obtidos sob o JL/Li\4. sob o JvSS

ou sob o ]vPd apresentam uni conlportainento siiililai (.ARP < 5%) com relação ao

pieditor com EQXIS mínimo. Na Tabela 2.2 at)lesentanlos uln iesunlo destes resul-

ta(los pa['a- tod?]s as fiações de t\post.iage]i] dos grupos e unidades. A ta.bela (lá tinir

ideia. geral das semelhanças e dtfeienças. as (leais po(leal se est( ndei (tcpcildcndo do

ttlnlanho (la população e dos grupos assiiii coiiio dlls fiaçoes de aniostiagenl.

4 pzti'tit da Tabela 2.2 ol)seixalnos (late todos os ple(licores tõitt liiii deseml)e

ttho scnlelhante (quando ambos os coeficiente's de c'oi-relação intttt-classe são tlltos

(p., ? 0. 93 c p 2 0. 5). O pleditoi com nielhoi (leseitipetlllo ou erliii\-«lente «. cle ó
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Tabela 2.2: Preclitores com desempenho semelhante ao melhor pieditoi (.ARP < 5%)

para as populações com variâncias intra-grupos iguais

aque[e obtido sob o ]]/.f)H , independentemente dos coeficientes de correlação intra-

classe e das fiações (te atnostragem. O desempenho do preditor obtido sob o &/Lik4 é

semelltallte ao do melhor preditor sob uma ampla gai)la de condições (i.e. p. 2 0, 95

ou pt $ 0, 2), seguido pelo preditor obtido sob o A4SS quando ambos os coehcientes

de correlação intia-classe variam (de p, ? 0, 5 e pt ? 0,8 a p, ? 0, 99 e pt ? 0,05,

com um coeficiente aumentando à medida. que o outro diminui).

A[éin disso, identifica.lllos situações nas quais a ]14G assim como os preditoies

obtidos sob o A4LÀ/ ou o MSS apresentam um coinportanlento ruim (.ARP > 50%).

Nas Fíbulas B.l, B.2 e B.3 no Apêndice B apresentamos estes insultados para as

popu[ações cona ]N :: ]O e iA4 :: 20; para as ouvias popu]ações obtemos um compor-

tamento semelhante. O pieditor obtido sob o ]MLJü/ apresenta unl desenlpenlio ruim

cluando o coeficiente de correlação entra-classe dos grupos é peclueno (p, $ 0, 2), o

coeficiente de correlação iDEia-classe clãs uniclacles é a.lto (pt 2 0, 95) e a. fiação de

aniostiagenl das unidades é grande (/ ? 0: 8) (vei Figura B.2 no Apên(tece B). A

/vG e o pledit.OI obt.ido snb o iA./.$.$ api'eseilt.ana coillpotta.ntetitn t'tiim à i)traída rliie

ambos os coeficientes de correlação intia.-classe telideni conjilntt\dente a zelo. int\s

isso :\contece clliailclo J (leciesce no caso da. il,/(; ou clttt\n(lo .f cicsce 110 c?\se (lo

pieditoi obtido sol) o i\,/SS (ver Figuras B.]. e B.3 iio .Àpêtlc]ice B). Poi outro lado.

o pieditoi obtido sob o .vP.4 nunca\ apicsenta. esse comportanlcnto dcsfêworá.vcl

   
  0.01 0.03 0,20 0.50 0.80 0.95 0,99 1

 
l IV/PÁ

l,ípA. IL/L IL/ l
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Avaliação da perda devida ao uso dos preditoi'es empíricos

Pala. avaliar a. peida. associada ao uso dos pieditoies empíricos no lugar da(lueles

eni que as valia.ncias são conhecidas, calculan30s o acréscimo relativo percentual

(ÁRP) no EQÀ,IE dos preditores empíricos com relação ao EQlvlS dos preditores

obtidos sob cada modelo. Pala o À/l,À4 e o ik/P,4, o EQÀ'iE associado aos pieditores

empíricos sempre sobre-estima o EQÀ'lS, enquanto que para o preditor empírico

obtido sob o Ã4SS, o EX{QE sobre-estima o EQNIS elll 85% a 96% dos casos.

A Tabela 2.3 apresenta algumas estatísticas descritivas do .ARP no EQiN'IE dos

preditores empíricos cona relação ao EQMS dos preditoies obtidos sob cada modelo,

para as populações simuladas e a Figura. B.4 no Apêndice B nlostia os "boxplots"

conespondentes.

Tabela 2.3: Estatísticas descritivas do acréscinto relativo percentual (,4RP) no

EQME dos pieditores eilipíricos cona relação ca.o EQNIS dos preditoies obtidos sob

cada. tnodelo, para as populações com variâncias intia-grupos iguais

População l Preditor l Nlínimo l QI h'média l Nlediana l Q3 l Nláximo l Desvio

padrão

Eni gera.l, o nielltor clesenlpenlio corresponde ao pteditoi eDIl)ítico obtido sob

o .vSS (]ue enl 75% das situações a])lesenta l.4RPI < 16%o, seguido pelo preditoi

enipíiico obtido sol) o .\./P.4 e, posteiioiniellte, pelo picditoi enipíiico obtido sol)

o i\./Z,iv (lue ê\piesentan) .4RP n Chores cine 35% e 38%.. ein 75% dos (.asas: iesp-

cctivtti tente (\-cr Tabela 2.3). O pior deseinpcnho é obti(lo clitaildo ?\s fnlçõcs (le

:inlostragens das iiitid?ides são pe(lueitas

26

/V = 10. J\f = 5 Z
0.1810

5,1669
0.0259           

N - 10, A/ - 20 Z
0,0384
5.5243

0,0017            
V - 50, Àr - 20 8

0,006]

l0,9744
0.0002           
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Componentes de variância desconhecidas

Pala simplificar a apresentação dos resultados sobre a avaliação clo desempenho

dos preditoies empíricos, calculamos a. porcelltagenl dos casos enl (lue cada. ptedi-
tor satisfaz cada unl dos três ciitéiios estabelecidos previamente (EQÀ'IE nlíninto,

"equivalência" com o melhor preditor e desenapenlio ruim). Toda\s estas poicenta-

gens foianl calculadas considerando as contbinações de todas as correlações intra-

clmse e orações de amostragem das unidades no denonainador, i.e., 168 (- 7x 8 x3)

para as populações com iN = 10 e À/ = 5 e 392 (= 7 x 8 x 7) para as outras (ro-

tuladas Vp,, pt, ./' nas Tabelas B.2 e B.3 uo Apêndice B). Estas porcentagens foianl
recalculadas excluindo os valores " extremos'' dos coeficientes de coiielação intia-

classe (0,01 e 0,99), pois eles podem tanto aumentar quanto diminuir a porcentagem

de ocorrências enl que os preditores apresentam comporta.mento similar (de acordo

ao critério 0 < ..'1RP < 15%) ou desempenho ruim (.ARP > 50%). As coltulas

correspondentes na$ Tabelas B.2 e B.3 no Apêndice B são rotuladas "Excluindo

ps, pt = 0, O1l 0, 99" . Neste último caso, usamos 90 colho denominador para as po-

pu[ações com ]N = ]O e ]ü.]' = 5; nas outras usamos 210. Em alguns casos a soma

das percentagens na Tabela B.2 excede 100% (identiâcadas com *), pois os EQÀ/IE

para os preditores obtidos sob o .l/SS ou o iMPÀ possuem exatamente o mesmo valor

llllnllno.

Quando consideramos o EQhIE mínimo, o preditoi enipílico obtido sob o Jü4.f)H

Hein sempre apresenta. o melhor desempenho. Na Tal)ela 2.4 nlostranaos os dois

preditoies enlpíticos blue apresentam as maiores poicenta.Bens de ocorrência de boné

desenapenlto pala cada. tipo de população e fiação de amostiagenl elos grupos. X,laic-

ies detalhes são apresentados na Tabela B.2 no Apêndice B.

Pala as populações com ]V :: 10, a À/(; a.piesenta EQiçIE nlíninio pata pe(luenas

fitlções de aniostragenl dos gntpos (F' :: 0, 2), seguida pelo pieditor enipíiico obtido

sob o ivP4. Na. medida (lue a fit\ção de ainostiagcni dos gittpos aumenta, os pieditcr-

cs cnlpíiicos obtidos sob o ]vSS ou o ]4'/.f',4 apaiecenl colllo os dois nielhotes. Pau\

as populações con\ .N' :: :50. a nlelhot alteint\.t.iva é geialniente o pieditoi eDIl)íiico

obtido sol) o .l,//)H: spgtti(to l)elo pieditoi empírico obtido sol) o .vSS.

li\dependellteiilcnte das ct\i?\ctciísticas das populF\iões e dl\s liaçõc's ílt

?liiiostiagcnl. o pie(lit.or cltlpíiico obt.ido sob o vP,4 é o nicllior Oll p(lllivalcnte }lo lne2-

7



g 2.8 Pieditores ótinlos para variáveis contínuas

Tabela 2.4: Porcentagem de casos em que os dois niell)odes preclitoi-es enlpíiicos

apresentam EQÀIE niíninto, para as populações com varia.ncias intra-grupos iguais

''As pi'imeiras percentagens são calculadas para todas as cora-elações entra classe e fiações de

amostragem das unidades.

r'As segundas porcentagens são calculadas excluindo ps, pt :: 0, 01 ; 0, 99.

lllor para unia porcentagein de situações naaioi (90% a 100%) que aquela associada

a. qualquer outro dos seus concorrentes (vei Tabela B.2 no Apêndice B).

A Tabela 2.5 mostra as situações (dependendo de p, e pt) em que os preditores

podem se considerar equivalentes (.4RP < 15%) ao iltelhor preditor empírico, para

todas as fiações de aniostragenl de grupos e de unidades. As regiões que nela

aparecent podem se estendem dependendo do número e ta.n\anho dos grupos assim

como das fiações de amostragem de grupos e de unidades.

Tabela 2.5: Preditores empíricos com desempenho semelhante ao melhor pieditor

empírico (ARP < 15%), pata as populações cona variâncias entra-grupos iguais

X partia da Tabc[a 2.3 podeilios o])seivas (ltie a região cni (lltc a ,v(; e o preditoi

ctnpirico ol)tido sob o .vSS são e(lliixalcntes }lo ii\cllloi pie(lit.oi eitll)n-ico expan(liu28

28

   
P.s D,01 0.03 0.20 t).50 0.80 0.Ç)3 0.99 1

  vP,l. j\í/.,\f. .\./SS l tnclos

População

Fraçãa de amostragem dos grupos F
0.2 0.5 0.8

Preditoi   Preditor X Preditor  
V - 10, a/ - 5

1) .v/G

2) Ã/PH

13(j"- 36i'

27 - 29

1) \4SS

2) .\4PH 27 - 23

39 - 47 ü MPA/N'!SS
n NÍLM 19 - 14

42 - 46

N - 10. A./ - 20 b RIPA luas 19 - 22

47 - 50 1) .v/SS
2) .\dPA 20 - 14

49 - 5g 1) .v/SS

2) A/PH 32 - 2g
52 60

N - 50. À/ - 20
1).vss
2) ÀdPH 38 - 35

46 - 53 1) .t/PH

n Mss 36 - 39

50 - 51 1).VPH
n Nlss 30 - 31

56 - 60
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se cona relação ao caso de valia.ncias conhecidasl no entanto ela se deduziu para. o

pleditoi empírico obtido sob o À/LÀ/.

Também é intpoitante destacam que, analogamente ao caso de variâncias cc-

nltecidas, ta.nto a À/G qua.nto o preditor empírico obtido sob o iV/SS apresentant

conlpoitaineltto ruim (.A-RP > 50%) eni um número considerável de situações (5%-

47% e 10%-32%, iespectivanlente), seguidos pelo preditoi entpírico obtido sol) o

il/Z,A/ (4%-7%) (ver Tabela B.3 no Apêndice B). Ent pa.rticular, este último predi-

tor apresenta coinpoi'talento ruim (lua.ndo o coeficiente de correlação entra-classe

dos grupos é pequeno (p, $ 0, 5), o coeficiente cle correlação intra-classe das unida-

des é gi'ande (pt 2 0, 8) e a. oração de anlostrageni das unidades é grande (/ ? 0, 6).

Para este preditoi, o máximo 4RP é de 780%. O preditor empírico obtido sob o À/SS

e a .A/G apresentam desempenho ruim quando ambos os coeficientes de correlação se

aproxiinanl de zero, mas isto acontece para .f grande no caso dos preditoies obtidos

sob o iMãS e pcara ./' pequeno no caso da À/G. O máximo 4RP é de 1676%o pala

o pleditor eilapírico obtido sob o it4SS e de 2038%o, para a. ]ü/G. Pelo colltiário, o

preditor empírico obtido sob o À/PÁ nunca apresenta comportamento ruim o que

sugere que, na prática, ele não oferece tanto risco quanto os seus conipetidoies.

2.8.2 Variâncias entra-grupo diferentes

Una estudo pi-elintinar mostrou que os pieditores enlpíiicos obtidos sob o ík/SS

com klÍS) geiahnente têm maior EQÀ'iE blue a(lueles que usam as constantes Allis) e
il(ss). Devido a isto, iestiinginios a aná.lise a estes dois tlltinlos.

Componentes de vai'iâiicia conhecidas

Do niesnio iiiodo (late lxu cabo tle vti.iiâiicias inLia-gittpu igual.is e cuiihecidtis.

o iLíl3H forneceu, elli geral, os pieditoies com EQXIS mínimo. Também a(lui os

preditores obtidos sob o J\./l,J\./ Oll o ivSS apreseiltaianl EQXIS mínimo eni algilnlas

ocasiões. gcialniente paio\ valores (le /)., e pt extielilos (0.01 ou 0,99), mas o .4RP iio

EQXIS do pieditoi ol)tido sob o JvP.'l com relação ao inellioi piedit.or é. iio milxiilio.
de 0.2%.

Do nlesnlo lllodo (late pala. o caso de vaiiâiicias intia-grupo iguais c ('onliccidt\s.

considetanlos tisna comparação relativa dos EQitiS (los diteientes pieditoies. Pt\ia. as

29



5 2.8 Pi'editores ótinios para. variáveis contínuas

orações de amostragem aflui consideradas, a Tabu'la B.4 no Apêndice B apresenta o

máximo acréscimo relativo percentual no EQÀ/IS para a À/G ou os preditores obtidos

sob o JI/Éil/, o il/SS ou o il/P,4 com relação ao melhor preditor (geralmente a(luele

obtido sob o ]l/PA) . Os resultados obtidos são muito parecidos com aqueles em cine as

variâncias intra-grupos são iguais e o pieditor obtido sob o À/.f)H sempre cn.piesenta o

menor ÁBP. Tantbém identifica.nãos situações em (lue a ik/G e os preditores obtidos

sob o ]b/Éi14, sob o il/SS ou sob o JI/PA têm desempenho similar ao naelltor pieditor

(geralmente aquele obtido sob o LUPA). Resuntimos os resultados na Tabela 2.6, a

partir da qual observamos uni padrão quase igual ao caso de variâncias intia-grupos

iguais e conllecidas.

Tabela 2.6: Preditores com deseillpenho semelhante ao naelhor preditor (ARP < 5%)

para as populações com variâncias entra-grupos diferentes

Além disso, deteinlinanios em blue situações a ÀcfG e os preclitores obtidos sob o

ik/l,iv e sob o ]l/SS exibem um comporta.mento inferior (.ARP > 50%) com relaçã.o

ao naelhoi- pieditor. Estas situações forant análogas à(ruelas coriesponclentes a.o caso

de variâncias intra-grupo iguais.

Avaliação da perda devida ao uso dos pi'editor'es eirlpíricos

Como no caso de vat'iâncias intia-giiipos iguais, calcul?\feios o t\ci-éscinlo relativo

peicentiial (.4RP) no EQÀIE dos pieclitoles empíricos com relação ao EQX.IS dos

pre(licores obtidos sob cada tnodelo. Pala o ivLi\J' c o ia/P.'l, o E(2XiE associado

aos pie(litoies eilipíiicos sein])ie sol)ie-estima o EQXIS. O C(2XIE dos pieclit.eles

enlpíticos ol)tidos sob o ivSS com as constantes X,. s) oil t,js) sobre-pst.lida o E(2XIS

cm 85% a ln0% ou 75% a. 100% dos (asas, lcspectivanlent.e

À Tabela 2.7 apresenta }tlgtinias estatíst.ic?\s dosciitixas do .4nP iio E(2XiE dos

3()

   
  1):01 0.03 0.2C) 0,51) C).SO t).1}3 1).111} 1

  t/PA . .\.ÍL.\f l



Pteditoies ótilnos para variáveis contínuas

pieditores enipíiicos com relação ao EQh'lS dos pieditoies ol)tidos sob cada. nloclelo,

pa-ia as populações estudadas. Os preditoies einpíiicos obtidos sob o ib/LÀ/ com

a constante X;let' ) ou sob o ik/SS com a constante kl2ss) apiesentanl ..'lRP ntédios

supeiioies ao 100% indica.ndo que, em média, o EQÀ'iE supera o EQh'lS pelo menos

enl dobro. Em geral, o melhor desempenho corresponde ao pieditor entpírico obtido

sob o ild'SS com a constante klfs), que eni 75%o das situações apresenta uni l,4aPI <

25%o, seguido pelo preditor empírico obtido sob o À/,f)H, (lue apresenta um .ARP

menor a 35% ein 75% dos casos.

Tabela 2.7: Estatísticas descritivas do acréscimo relativo percentual (ÁRP) no

EQME dos preditores empíricos com relação ao nQÕ/is dos preditores obtidos sob

cada modelo, para as populações com variâncias entra-grupos diferentes

População l Preditor l l\líniino l QI l Nlédia l lvlediana l Q3 l Nláximo l Desvio
padrão

ivZ,i\.// clenoti\ o preditor entpirico ol)tido sob o ivZ,.v cona a cotistailte Xll'' l)

hiV/Z,iv2 denota o pieditor etnpírico obtido sol) o A/LJv com a constante X'l;" '
.vSS.r denota o prediLoi eml)írico obt.ido sob o JvSS com a coiistaiite X-l;''

rl.vSS2 clenoti\ o pieditor onlpirico obLiclo sob o .\./SS comi a consta\tlte A'l2

Componentes de vi\i'iância desconlaecidas

Qliaiido collsi(lelanlos o EQXIE mínimo, o pie(litoi empírico obtido sob o .vP-4

iieni sentpie zlpiesent.ii o melhor dose'inpenlio. Nl\ Tal)ela 2.8 iilosttanlos os (lota
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pieditoies entpíricos que apresentam as maiores poicentagens (te ocoiiência de bom

desempenho pa.ia cada tipo de população e fraçã.o de amostragem dos grupos.

Tabela. 2.8: Porcentagem cle casos enl (lue os dois nlelhoies pieditores enlpíiicos

apresentam EQX{E ntíninio, para. as populações com variâncias intra-grupos dife-
rentes

"As primeiras percentagens são calculadas pala todas as con'elações inti'a-classe e orações de
amostragem das unidades.

I'As segundas percentagens são calculadas excluindo p., pí = 0, O1; 0, 99

Para as populações com ]V = 10, a A/G a.presente ZQÀ'iE mínimo pala fiações

de amostragem dos grupos pequenas (F = 0,2). Quando esta fração aumenta para

F = 0,5, os preditores empíricos obtidos sob o À;rZiü-{ com a constante kÍ{'x'Í) ou

sob o ]a4SS comi a constante kl2ss) são os que apresentam as maiores porcentagens

de situações com EQNIE mínimo, embora estas porcentagens não superem 40%.

Entretanto, pa.ia grandes h.ações cle amostragens de grupos (F = 0.8), o preditor

empírico com melhor desempenho é a(luele obtido sob o ivP4. Pala. as populações

cona J\r :: 50, o ntellior clesenipenllo cot'i'esponde seinpi'e ao pi'editor' entpit'ico ob-

tido sob o il/.f)H, (lue apresenta EQXiE nlíninlo entre 60%o e 93% dos casos: com

porcentagens nlaioies à nleclicla. (lue a fi-anão de t\niostiagenl dos grupos aitnienta.

liiclependentenlente das caiactcrísticas das populações e' dt\s fiações cle amostra-

gens, o preditot' eliipíi'ico obtido sob o Jv/).4 é o melhor oil e(lilivalente ao nlelllor pai'a

unia. poicentt\gemi gr?\nde (le situações (7(5% a 100%), sttpe'tardo scnipi'e a (lttalclíter

mil dos selim concorrentes (vei Tabela. B.5 no Apêndice B).

]'anil)éiii é iinpoitante destacam (lttc' tanto a ivG (lti?luto os pieditoles empíricos

obtidos sol) o /vSS com ?\ constante AÍ:s) oil sob o /a,/LJv cona a ('ollstante kÍ{'v)

aplescntaiil coinportaliiento luinl (.4RP > 50%) eni linl nú)Hera coilsideiável (le

32

População

Fração de i\mostrarem dos grupos F

D.2 0.5 0.8
Preditor % Preditoi % Preditor %

Ar = 10, À.r = 5
2) JvP.4

36"- 19Í'
29 - 14 b &eG }XiSSa

38 - 15

26 - 14
1) .\'fPÁ

2) .V/L v
49 28

35 - 13

A' = lO. .V/ = 20
n x'ipA/missa 19 - 22

47 - 50 à À}LMZ /híSSZ

bxíclNísst 20 - 22

27 - 25 1) MP.4

!\ NÍLNÍ2/NiSSo 27 21

51 - 55

N - 30. àf - 20
1) vPH
n MLhiZ/N[SSZ 25 - 19

61 - 65 1) .L/PH

b hlLhlzfhlSSZ 11 - 6

84- 90 1) A/PH

h h'iLNí2/MSSZ 6 - 6

89 - 94
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situações (até 48%o, 57% e 68%, respectivamente) (vei Tabela B.6 no Apêndice B).

Ein particular, estes dois últintos preditoies têm uin conlportanaento ruim cluando

ambos os coeficientes de correlação intia-classe (p, e pt) aumenta.nl, apresentando

,4RP máximos excesivanlente grandes (ver Tabela B.6). Isto mostra que, ainda

(lue sejam os melhores preditores enl algumas situações, eles são muito instáveis,

apresentando desentpenlio muito iuinl eni outras.

Os preditores empíricos obtidos sob o À/SS com a constante kÍl;s) ou sob À/L]W

cona a constante illf'a'') também apresentam coinportai)lento ruim (.ARP > 50%) em

algumas situações (até 35% e 43%, respectivamente) com ÁRP máximos de 1680% e

720%, respectivamente (ver Tabela B.6). Por outro lado, o preditor empírico obtido

sob o Ã2'.1)H nunca apresenta comportamento ruim.

2.9 Discussão e conclusões

Quando as variâncias são conhecidas, o pieclitor obtido sob o iWP.4 geralmente

apresenta EQÀ/iS mínimo, ainda no caso em que as variâncias dentro dos grupos são
diferentes .

A forn-ta da distribuição da variável resposta quase não tem efeito sobre os valores

do EQÀ'lS ou do EQÀ/iE.

N'a ausência de erro na resposta e quando são an-mostradas todas as unidades de

cada. grupo selecionado, os preditores entpíricos obtidos sob o iA4SS ou sol) o i\'fPÁ

iepiocluzeill a média do grupo, ente.nto blue o pieclitoi empírico obtido sob o À/LÀ/,

não. Isto destaca sua dependência. da s\aposição cle população infinita.

Tanto no caso cle variâncias intia-grupo iguais (quanto diferentes: o pieditoi

enlpíiico obtido sob o ib/.fJH mellioit\ o seu deseinpenlio à. nieclida (lue o ntlnleio, o

tamanllo e a. fia.ção cle anlostragenl dos grupos a.unlenta. Ele ?\piesenta linl coni-

poití\mento mais estável (lue os seus coiicortentes, sendo o nlelhoi ou e(liiivalente

[\o nlelltoi preditoi empírico ein 76%-100%, tias situações. Ainda mais, ele é o único

preditoi empírico (ltie não apt'esellta (leseinpenllo ntinl (i.e.. /IRP no E(2XIE caiu

relação ao EQXIE (lo iliellioi pieditoi edil)írico superior a 30%.)

No caso de irai-iâncias entra-grupos diíoientes e descoilhecid;\s. ?\ inst.abilida(le

(los l)ieditoies entpíiicos ol)tidos sob o /vSS ou sob o Jvl,.v po(lci-it\ se explicar pelo
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fato de (lue estes pieditores iequereni (lue uma constante de encolltinaento clifeiente

seja estimada para cada grupo anaostiado e a estimação de tal constante é feita

com base na informação do grupo, diferentemente do pieditor empírico obtido sob

o il/.f)H, em que apenas unia constante precisa ser estimada com base na infoinlação

de todos os grupos amostrados.

Finaltnente, tendo eni mente as limitações dos estudos de simulação e percebendo

cine podem ser necessárias pesquisas adicionais pala- obter conclusões mais defini-

tivas, os nossos resultados apontam na direção de reconlendai o pieditor empírico

obtido sob o il/P.4 en-l oposição aos seus competidores pala uma ampla gania de
pnnHipÃne
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Capítulo 3

Preditores ótimos sob amostragem

com dois estágios de populações
finitas: variáveis discretas

3.1 Introdução

No capítulo anterior vimos que os preditores empíricos obtidos sob o modelo

de permutação a]eatória (]t/PÁ) tênt um deseinpenllo mais estável que os obtidos

sob o À/É]L/ ou sob o lllodelo de Scott e Smith (ia,/SS), ainda no caso de variâncias

entra-grupos diferentes. Além disso, seu desempenho melhora club.ndo o núnlel-o, ta-

nlanlio e fiação de amostiageni dos grupos aumenta. Duas vantagens desse modelo,

além cla considet-ação da estrutura. finita cla população, são sua natureza intuitiva

e' sua simplicidade. Conto só se l)apeia no planejanlento a.nlostial, não necessita su-

posições distiibucionais além da existência dos dois piinieiios momentos e pode sei

aplicado tant.o no ct\se de variáveis contínuas quanto discretas. Quando a variável

resposta e discreta. o ll/lil/ não e apt'opriaclo, Dias poclenlos usei o modelo lincai

misto geiietalizt\do (iA/L.vG) (vei Xlc Culloch e Seatle (2001) Oli Fallinleii e Tuta

j1994), Biltre outros). Do nlesnlo modo que no vEi\./. sob este modelo, assiinie-se

(late a polntlação é infinit.a. .Xléiii disso. as ilifeiências são baseadas ein ieslilttidos

assilltóticos, de nio(lo clltc sua aplicação pi&itica le(luei taxi?\nãos ?\post.i?\is gr \n(lcs

canil)énl. os pieditoies ol)tidos sob est.e modelo gcralnieiite não téiil tIniR foinia fc-
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5 3.2 Pieclitores ótinlos pala. va.i-iá.vens discretas

coada e precisam ser calculados mediante piocedinlentos iterativos, o que a.Ironias

vezes occasiona problemas de convêrgencia.

Como variáveis cliscietas são ntuito freqiiêntes na prática, nosso objetivo neste

capítulo é conlpaiai' o deselllpenho dos pi'editor'es empíricos obtidos sob o Jvl,ik/G,

sob o it/SS e sob o i14.f)H para este tipo de variáveis, por naeio de unl estudo de
Sillllilnrãn

3.2 0 modelo linear misto generalizado (-ZWZ-ZWG)

para populaçõesinfinitas

Sob o À/LJI/G, considera-se que os dados obtidos mediante unia amostragem em

dois estágios vêm de uma população infinita. Denotenlos por Ys - (ybi, . . . , y; .y

o vetar de i-espostas em que, para as unidades no {-ésinlo grupo amostra.do,

ys{ = (y;i, . . . , X.y, { = 1, . . . , n. Num primeiro estágio, sob o &/Z,&/G assume-se

que, dados os efeitos aleatórios B = (-BI, . . . , B.y, as respostas (Kj) podem ser

ntodeladas por

Xjl.a :E /(Xjl-a)

enl que ./:(Xjln) é nula densidade da. família. exponencia.l, i.e.,

/(Xj l .a ) ezpl@lXjOíj b(a:j)l - c(X.j, é)}, Í = 1, . . . , n, .j =l «* (3.1)

c0111

Ofj C O C R denotando o pala.metro natural da. faillília

é > 0 indicando o parânietio cle dispersão e

b(.) e c(.) ? 0 ieplesentancto funçoes convenientes.

N'ot.e (cite se assume independência condicional das obseivaçõcs clent.io e entre alunos.

à média e a variância condicional cle y.j est.ão relacionada\s com Olj elii (3.1) poi

intclmé(lio das identidades E(}$jlBi) = Hij = b(0,j)/i)0., e \''ai'(}'l,IBj) = aÍIÍ =

o :/)(0.j)/aOã. Pt\ia unia tiansfointação ntonótona (l« média. .q(.). «ssiiilie-se liill
modelo liiieai iepiesetitacto poi

.q(P) g(/z,.,.))' = Xs P* + Zs .B
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eni que Xs = 1... e Zs = 1« ® 1. são as matrizes de incidência associadas tios

efeitos fixos e aleatórios, iespectivanlente. Num segundo estágio, assume-se unia

distribuição específica (geralmente B -. /V(O, G)) pala. os efeitos aleatórios Bí.

Para contagens, é paiticulaiinente conlulll assumir que Xj 11?{ 'E Poisson(ÉlÍj),

g(p) = Zog(p) e G = a'l«. Neste caso, devido à estrutura simples de Zs e
assumindo noitnalidade dos efeitos aleatói ios, pode-se inostrai que, maiginalniente,

ya7(Xj) > Z(bj), de Díodo que a distribuição ilaarginal não é Poisson (À'lcCulloclt

and Searle (2001)). Aléns disso, as respostas dentro do nleslno grupo são coirelaci-

ouadas enqua.nto que as cle diferentes grupos, não.

3.3 Preditores

Os preditores e preditores empíricos do valor latente (7:) do {-ésimo grupo amos-

trado, i$ n, obtidos sob os modelos para populações finitas foram especifica.dos nas

seções (2.5) e (2.6) do capítulo 2.

Pala o &/],]MG, 7: corresponde a g :(p* + Bi). Geralmente não existe forma

fechada para obter os preditores correspondentes e deve se usar uin processo ite-

rativo que, algumas vezes, causa problemas de convergência. Além disso, existem

valias fonnas de obter os preditores e preditores empíricos, tais conto aquelas base-

adas eni quase-verossimillia.nça. penalizada (Sclial1 (1991), Breslow e Clayton (1993),

W/olfinger e O'Connel1 (1993)), ein quase-verossilnilltança. penalizada corrigida (Bres-

low e Lin(1995), Lin e Bieslow (1996)), eni alguns enfoques Bayesianos cuja inlple-

nlentação exige algoz-lemos do tipo EÀ'l (Falirmeir e Tutz (1994), Stiratelli, Laird e
'çVaie, 1984), ou atnostrador de Gibbs (Zegei e l<atiin (1991)) ou numa técnica. (ltie

combina. estinladoies empíricos bayesianos com funções de estimação (\X'aclawiw e

Liang (1993)). Entbora nem sempre fuilciotte bens na prática, especialmente paio\

dados l)inários enl grupos pe(luenos, vários usa.i o niétoclo de cluasi-vetossiinilhaiiça

penalizada, de\.ido a sua disponibilidade conlpiltaciont\l, tanto enl SP\S (quanto enl

R/SI)Itts
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3.4 Estudo por simulação

Considerando unia aniostragella enl dois estágios balanceada numa pápula-ção

finita, realizamos um estudo de simulação para comparar os elmos quadráticos médios

(EQÀ'l) dos preditores e pieditores entpíricos obtidos sob os diferentes modelos. A

simulação consistiu em três passos: 1) a geração da população finita, 2) a seleção das

amostras eni dois estágios, e 3) a obtenção dos preditores enlpíiicos e seus EQÀ'l.

Consideiatnos somente situações sem erro na resposta, pois sua. incorporação no

À/l,]U/G ainda requer de pes(luisas adicionais (incluindo a. incorporação de erros na

resposta discretos).

3.4.1 Geração da população finita

Consideramos populações compostas por Ar grupos cola i\4 unidades cada uin

diferindo: 1) no núilleio, iV, e no tamanho, i\4, dos grupos, 2) na suposição de

«:iâncias i«tra-grup's ig"'is, 3) no coeficiente de correlação entra-classe (p = ;:1:a) ,
e 4) na forma da distribuição da média dos grupos.

Para gelar as populações cole variâncias intra-grupos diferentes, procedentos da
qpaii intp fr.rtn n -

1 . Consideramos 5 valores de coeficientes de correlação entra-classe (p = 0, ll 0, 25

0, 5; 0, 75 e 0, 9), fixando os s,dores iniciais cle a2 e a2

2 Para cada valor de p, geian]os ]V médias de grupos, À. (s = 1,...,iV),

baseando-nos nos percentis de alguma distribuição conhecida. Dividimos o

intervalo 10, 11 em iV + l intei\ralos do mesmo conaprinlento e obtivemos os

peicentis coiresponclentes ao limite superior de cada. intervalo cle acordo cona

a distribuição cle pi'o})abolida(le hipotética. Nesse contexto. consideianlos altas

distiil)uçõcs: t\ lognoinial e a unifoinle

3. C;eianios as respostas das uniílildes com l)ase nos peicentis da. clistiibiiição
Poisson com iliédit\ .\*, s = 1. . . . , ,V.

4. .\ paltii das respostas }lssociadas às unidades. calcttlainos os valores leais (las

inédit\s dos gt'tipos, /zs, (bis x.'ai-iáncias dentro dos gi'anos. a;. (li\ x.}\riâiicia. oit.rp

grupos, a=z c de p.
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5. Como os valores leais em geral não concoi-daiani com os valores inicias, iepeti-

nlos todo o processo ajustando os valor es iniciais até optei os valores específicos

cle p

O piocedinlento pala gelar as populações com variâncias intra-grupo iguais di-

fere do anteiioi nos seguintes pontos:

2. Para cada valor de p, gera.mos as iU/ respostas das unidades pala um grupo

com base nos percentis da distribuição Poisson.

3. Obtivemos as respostas das unidades correspondentes aos outros grupos adi-

cionando un-la constante inteira. Este processo gmantiu variâncias intia-grupo

iguais. Peiniitimos também que alguns grupos tivessem a ]nesnla média.

Geranaos 45 populações: 15 com ]V :: 10 e iü4 :: 5, 15 com ]M :: 10 e iã/ :: 20

e 15 com Ar = 50 e iM :: 20. Em cada caso, as 15 populações corresponclerant

às combinações dos 5 valores do coeficiente de correlação entra-classe com os três

tipos de estruturas populacionais: i) con-L variâncias entra-grupo diferentes e nléclias
obtidas de unia distribuição lognormal (que denonlinarenaos populações do tipo l),

ii) comi variâncias entra-grupo diferentes e médias obtidas de uma distribuição uni-

foiine (que denoilúnarenios populações (to tipo 2) e iii) com variâncias intia-grupo

iguais

3.4.2 Amostragem em dois estágios

Para cada população gelada, obtivemos unha. amostra aleatória simples sem re-

posição de n rótulos a paith de unia lista com os rótulos dos grupos (l, . . . , A').

Conibinanlos a amostra de rótulos dos grupos com os dados populacionais e es('olhi-

nhos. sem ieposiçao, unia aniostia aleatória simples de m unlcla.eles de cada uni dos

grupos pl'evianlente selecionados. Vários nos iefeiii a to(to este processo como mini
eiisalo.

Pt\ta conduzia as anlostiagens em dois estágios sem reposição eii\ cada\ l)opttlação

com ,\r :: 10 e .v :: 5 consi(leranlos 3 Ilações de aiiiostrt\gcnl de gittpos (F' :; N :=

0,2: 0. 5 e 0.8) e 3 fiações de aniostitlgein de unidades (./' - T7 - 0.410,6 c 0.8).

Portanto, usamos 9 pla.nos anlosti?\is pt\ia c-adt\ população geillda. Pala }\s outras
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populações, usados as inesnlas 3 fiações de al)lostiagein de grupos, combinadas

com 7 orações de aniostiagem de unidades (/ = 0, 1; 0, 2; 0, 41 0, 5; 0: 61 0,8 e 0,9),

resultando en] 21 play:tos amostrais pala cada população gelada. No total, sinlulanlos

765 populações/planos a.niostiais. Pala cada população e cada plano obtivemos 1000

réplicas.

3.4.3 Preditores

Uma vez obtidas as amostras eln dois estágios, calculam-tos os preditores e pie-

ditoies en[píiicos sob cada modelo descrito nas seções 2.5 e 2.6 (sob o ]MP4 ou sob

o ]k/SS) ou na seção 3.3 (sob o h/Lit/G) e seus respectivos EQM. Para o ]MZ,MG e o

h/SS, assunümos que os valores conhecidos de a2 e a? correspondem à variância en-

tre grupos e a média das variâncias entra-grupos, iespectivalnente. Na comparação,

tantbéin incluinlos a média do grupo (À4G).

Para o caso de variâncias conllecidas ctenotamos por EQhlS o erro quadrático

médio preditivo obtido por simulação sob as suposições de cada nloclelo particular e

para o caso de variâncias desconhecidas, por EQh/IE, aquele obtido por simulação.

Na ausência de erro na resposta, tIrA) = ilápA) :: il(P'l). Além disso, no caso de

variâncias entra-grupos iguais, kSss) só difere de k(P.4) quando tive :; 0. Pata. o

À41,À/G, os preditores empíricos foram obtidos usando a. sub-rotina ALIA/IMIX para

a versão 8.0 do sistema SAS (Littel et al. (1996)). Pala escolher as amostras enl

dois estágios, obter os pieditores eillpíricos e seus respectivos EQiXI foi desenvol-

vida unia sub-latina no sistema SAS (idmodeldi.sc) (lue está disponível na. página

www.ui\l ass . ecl u/cluster/ed .

3.5 Resultados

Pala. a.plesentai os resulta(los com nlaioi clareza. vt\feios tiatai separadamente

as sit.ilações em (lue as contponentes de variância são conhecidas oii desconhecidas.

Ant\loganieilte ao caso (le \.ariáveis contílui?\s. vamos avaliili o dcsenipenho de

ca(It\ pre(litoi (enipíiico) poi meio cle tias critérios: l) }\ poi'centagclli de oconênc-ias

cm (lue o EQXIS (EQNIE) ó nlíninlo, 2) a poicentagenl dc situ«ções ein (late ca(la
l)ieditot (edil)íii(o) é ':eqllivalente" (ARP < 5%. ott .4Ã'P < 10% segttn(lo se trate
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dos preclitores ou dos preditoies empíricos) ao nlelllor preditoi (eillpíiico) e 3) a
porceittagem de situações em que cada pieditor (enlpíiico) apresenta desenipenlio

ruim (..'lRP > 50%) coill relação ao niellior preclitor (empírico).

Quando calculamos o EQiN/[E pa.ia o pteditor einpíiico obtido sob o À/LÀ/G,
encontra.feios problentas de convergência pala !)equenas fiações de amostragens das

unidttdes (./ = 0,4 para populações com JA./ = 5 e / = 0, 1 pala populações com

À:f = 20). Enl apioxiinadaniente 50% dos casos, a convergência foi muito lenta,

recluerendo uni núineio nauito grande de passos. Nos outros 50% dos casos, o pr(»

cesso não convergiu. Isto aconteceu independentemente da fiação de aniostragenl

dos grupos considerada. Con-to conseqiiência, decidimos não incluir estas situações

na comparação, apesar de isto representar unia desvantagem importante do pieditoi

empírico obtido sob o À/l,&/G com relação aos outros pteditores.

3.5.1 Componentes de variância conhecidas

Variâncias entra-grupo direi'entes

Pa.ta as populações do tipo 1, o preditor obtido sob o À/PA é o melhor enl 57%

100% dos casos, seguido somente pelo pt-editor obtido sob o A/Lado que apresenta.

EQhlS mínimo em até 43% dos casos. O inellioi desempenho do preditoi obtido sob

o À/.f)H acontece para. as populações com iV :: 10 e aumenta. à medida cine a fraçã.o

cle anlosti'agent dos grupos desce.

Para as populações clo tipo 2, o JV/SS foi'tece o nlellioi' pi'editor enl 50%-80%

dos casos, seguido exclusi'ç'anlente pelo preditoi obtido sob o il/PA em 20%-50% dos
casos.

O preditoi obtido sob o il,/PA destaca-se como o único com desempenho nielhoi

oil e(luivalente ao naelhor pata todas as situações. indepenclentenieiite do tipo de

população ou (tas fiações cle }\mostiagenl dos giupos-

Soinellte a ívCz ou o preclitoi' ol)tido sob o .vl,.v(,. ;\presente\in descnlpetiho

tuin[. Pata a ]\./G, este dese]npet]l]o inferior geialnlellte acontece (lutando p $ 0. 23

e ./' $ n,4. ?l.tingindo liin .4nP niáxinto dc 166%. Pt\ia o pre(tutor ol)tido sol)

o .vLivG, este clcseiiipeiilio iuint verifica.-se piin('ip?\lnlcnte p?\ia as l)opitlaçõt's dc

tipo 2, (luaiicto p < 0.23 e / > 0, o, i\picsentando liin .4/?P niáxinlo (le -16o.9{

11
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Variâncias entra-grupo iguais

O pieditor obtido sob o À/PA é o melhor enl 40%-70% dos casos, principalmente

pa-ta as populações com Ã/ = 5. O outro pieditoi que apresenta. unl bom desempenho

enl 30% 50% dos casos é acluele obtido sob o .ü4LiV/G.

Novamente a(lui, o preditor cole melhor desenlpenllo ou equivalente a ele é
aquele obtido sob MPÁ eni 97%-100% das situações, independentemente das orações

de amostragem dos grupos.

Outra vez os preditores que apresentam desenlpenllo ruim são a MG e aquele

obtido sob o iMEÃcfG. A piilneira apresenta desempenho l-uinl (quando p $ 0, 25 e

/ $ 0, 4, cona um .4RP i)-máximo de 172%, enquanto o segundo ntostra este deseni-

penllo desfavorável quando /) = 0,25 e .f :; 0,9, atingindo um ÁRP illáxinto de

83%

3.5.2 Clomponentes de variância desconhecidas

Variâncias entra-gi'upo diferentes

O melhor deset)lpenho de cada un] dos preditores empíricos depende das carac-

terísticas da população e das h.ações de a.nlostragein. Na Tabela 3.1 apresentamos os

pieditores empíricos que atingem as maiores potcentagens cle ocoii-ências de EQNIE
1)11111nlo .

A partir da Ta.bela 3.1 observamos que pa-ra as populações co] l iV = lO, (quando

o tanianllo do grupo ou a fi'ação de anlostiagenl de grupos é pe(luena (ii/ = 5 ou

F' = 0, 2), o ntell]oi pieditor en]pírico é a. ]l./G ou a(luele obtido sol) o iü/SS com a

constante A:o em 40%-73% ou 40% dos casos, iespectivanlente. Quando /V. ,\./ e F

atimentaili, os dois nlelhotes preditoies empíricos são os ol)tidos sob o :v/).A on so})

o il/SS com tl constante kl?s) ein 43%-90% ou 43% dos casos. respectivamente

Pala as populações cola j\r ;= lO. (luailclo .\,/ :: .5 ou F :: 0,2 os piedit.odes

eiii])íi'icos obtidos sob i\./SS cona i\ coilstaitte kllrs) ou kís'Ç) são i'espectivainente os

tlielhorcs Oli e(luivalentcs ao nlclhoi eill 50%-90% oii 80%--97%. dos (usos, Dias (ltt?lnclo

:v e F' }\uineiit:\nt o pieditoi einpnlco com niellioi desentpenlio ou e(ltiix:\lente t\ ele é

:l(lllele, obti(to sob o il,//)H enl 93%-100qo (los casos. Para ?ls populações com JX' := {50.

este nie]]loi c]esenipcn]io é atingido sonientc pc]o l)re(]it.oi cnipliico obtido sob o
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Tabela 3.1 : Porcentagenl de ocorrências de EQÀ/IE illínimo pala o preditor enipíiico

40

50

90

50

43

43

"i\4SS2 denota o preditor obtido sob o ]WSS com a constante kl?s)
P'i\4SS/ denota o preclitor obtido sob o MSS com a constante tli'''

MP4 em 100% dos casos.

E importante notar que todos os preditores empíricos, exceto a.quele obtido

sob o .A4P4, apresentam deseinpenllo ruim para celtas situações. Em particular,

pala populações com À4 = 5, o pior deseillpenho corresponde ao preditor empírico

obtido sob o i4/Z,il/G, quando as componentes de variância são estio)lados por máxima

veiossimilhança, em 20%-70% dos casos e um 4RP máximo global de 294%n. Pala

populações cona i4/ := 20, este desenlpenllo iuiin acontece com o preditor enlpíiico

obtido sob o il/SS com a. constante kÍ2ss) en-l 50%-60% dos casos e unl ÀRP iná.xinlo

global de 2687%.

Variâncias entra-grupo iguais

Neste caso, o nlellioi clesenipenlio tanlbénl depende clãs características cla po-

pulação e das tenções de anlostrageni. Na Ta.bela 3.2 apiesentanlos os (leis pieclitoies

empíricos (lue atingem as nit\ioies poiccntagens (le ocoiiêncit\s (le EQXiE mínimo.

Qiianclo ntl Tabela. 3.2 cit.Pulos o preditor eiilpíiico JvSS. vi\mos nos c'star icfeiinclo

10 preclitor enlpíiico ol)ti(lo sol) o .vSS com a constante de ( ncolliinlento tl''). pois

como ela de espetar. o preditoi enipliico sob o /vSS com a constante de eilcolltin-

ieitto kl,ss) api-eseilta o mesmo dc'seiiipetllio (luc o piedit.or clilpítico sul) o .v/).4

13
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Adicionalmente, aparecem na Tabela 3.2 poiceiltagens cuja soma excede ao 100%

(identificadas cona +), por cine os pieditotes einpíiicos obtidos sob o ii4SS e sob o

il/P4 apiesentanl o niesnlo EQÀ'iE.

Tabela 3.2: Poicentagein de ocorrências de EQÀ,iE nlíniino pala os dois pieditores

empíricos com mclllor deselllpenho (populações colll variâncias entra-grupos iguais)

A partir da Tabela 3.2 observamos que para as populações comi iM = 10 e orações

de alltostiagenl dos grupos peclueilas (F = 0, 2), o inellior preditol empírico é a íl/G

enl 40%o-50% dos casos. Qua.ndo iV e F aulllentam, os dois ntelhores preditoies

enapíricos são os obtidos sob o À/SS ou sob o À/.f)H etn 70% 90% ou 60% 73% dos

casos,respectivamente.

Os pieditoies empíricos obtidos sob o À/PA ou sob o ivSS são os melhores ou

e(luivalentes ao ntelhor em 90%-100% ou 83%-100% dos casos: respectivamente.

Os pieditoles enipíiicos (lue apiesentanl desenipenllo i-ium pala. celtas situações

são a Alfa e o obtido sob o ià/LilJ'G. Pala a ilJ'G, este ctesenipelilio ruim acontece para

p ;; 0, 1, atingindo um valor nláxiilio de 145%. Pt\ia o preditoi enipíiico obtido sob

o zvl,JI/G, este desempenho infci'ioi' gei'alnlente ?acontece clliaildo p $ 0, 25 e ./' ? 0. 6.
com um x.dor ntáxinlo (te -181%:

População

n'ação de anlostragenl dos grupos F'
0.2 0.5 0.8

Preditor % Preditor % Pr'editor %

N -10JW -5
2)]MPH 30

50   30

50 1) MSS
60*

80'

N -loja -20
2)JMPH   l)JMPH   1) MSS  

M - 50 JW - 20
1) &/PH

xà MSS   1) MSS   1) &/ss
2) À/PH 
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3.6 Discussão e conclusões

O modelo blue fornece os nlelhotes pieditotes ou preclitores empíricos depende das

características da população e das fiações cle amostragem. Enl particular, (quando

/ é muito pe(luena apatecenl problemas de convergência. na obtenção dos pt'eclitoies

empíricos sob o ÀcfZ,À/G.

Quando as componentes de variância são conhecidas e as variâncias illtra-grupo

são diferentes o preditor cona menor EQÀ'iS é, ein geral, aquele obtido sob o iW.f)H

quando a estrutura populacional é de tipo l ou aquele obtido sob o /ü//SS, qua.ndo a

estrutura é de tipo 2.

Quando as componentes de variância são conhecidas e as variâncias intra-grupo

são iguais, o llle]hor preditor é o obtido sob o ]WPA quando iN e il/ sã.o pequenos,

ou aque]es obtidos sob o ]14PA ou sob o ü/L]MG, quando ambos Ar e À4 aumentam.

Quando as variâncias entra-grupo são diferentes e desconhecidas, os melhores

preditores empíricos são a média do grupo ou aquele obtido sob o A/SS (cona klfs))

qna.ndo JV, À/ e F são pequenos, mas quando esses parâmetros auntentanl, os nle-

Ihores preditotes são aqueles obtidos sob o h/J]H quando a estrutura populacional é

c[e tipo [ ou os obtidos sob o ]]/PA ou sob o MSS (com kÍ2ss)) quando a estrutura

populacional é de tipo 2.

Qua.ndo as vat-iâncias entra-grupo são iguais e desconhecidas, o illelllor pteditor

empírico é a média clo grupo para F ' 0, 2 e populações cona ]V = 10, Dias (luando

/V, iA/ ou F auinentain os nlelhoies preditoies empíricos sã.o os obti(tos sob o J\líSS

ou sob o À/P,4

Enl todos os casos, os preditoies (,})ti(tos sob o .v.f)H são os Rias estáveis, sendo

os melhores ou e(luivalentes a eles. Além) disso, são os únicos cine não apiesentani

desempenho ruim (i.e., .A/?P no EQXln com I'elação ao EQNiE do ntelhoi' pi'p(titoi'

enlpíiico supetiot a 30%). difeientenlente de seus conipetidoies.

O bom desempeiilio clo pleditoi obtido sob o À/PA eia. esper?\(to. piincipalniente

no caso dc x.atiâilci;\s intia-gittpos iguais. pois este pieclitoi leva em c:anta tanto

o planejanlento (quanto }\ finit.ucle dt\ l)op\ilação fazendo iin] nliniino cle suposiçocs

cltte ie]t\cionl\nt Diluía forma mais ilatilral e (liieta o iiloclelo ])iol)abilístico com }\

população finit.a, t\ diferença tanto do preditoi ol)tido sob o .vSS (lue. eniboia des-

envolvido pala pol)ralações fillittls. faz s\oposições ielativanieiite ' aitificii\is" , (quanto
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dtl(lueles ol)tidos sob ntodelos pata populações infinitas, em (lue, se as suposições

distiibucionais não são satisfeitas, o seu conlpoitanlento é imprevisível.
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Clapítulo 4

Estimadoies e preditores ótimos

em presença de covariáveis

4.1 Introdução

Neste capítulo estuclanaos problemas de inferência elli populações finitas sob

atnostragein en] dois estágios seno reposição, orientando-nos especificamente para a

estimação da resposta média (ou total) geral assim como pata a prectição cle valores

latentes de grupos elll presença de covariáveis. Adicionam-Lente, generalizainos a

proposta cle Li(2003) e Li e Stanek (2005) para obter estilnaclores da resposta.

média geral ou nos estratos sob amostiagenl estlatiHcada ein presença (te valias
cova.Fiáveis.

No caso de populações infinitas, tipicamente assumimos (lue os valores das co-

va\.t-dáveis são fixos para todas as unidades a.mostradas e propomos um n)odeio (lue

relaciona a variável i-esposta com as cova.fiáveis. Quando se considera. unia população

finita, eln geral assumimos (lue os valores das co\aiiáveis são conhecidos pala- to-

das as unidades (lue conlpoem a população (e portanto são colide(idos tanibénl.

(lutei seus totais oii suas médias gela.is, (Irei os totais ott as ntédias elos gittpos cine

conipoeln a população finita). :\este (t\se, ta.nll)ena ptopotnos liioclelos (lue reli\cio-

iiain a \alia\.el iosposta cona ns (ovaiiáveis. Enl paitictllai. pala ii]]]a ?\.i]iost.]zigen]

en] dois estágios scnl reposição a pattit de tlina pop\tlllção finit:\ t\gittptlcta.. sob o

Puto(lue do nlo(leio (le peinnttaçao aleatoiitl podemos c-onsidett\r: sem perclt\ (le gc-
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5 4.2 Estinladores e pieclitoies ótin)os enl presença de covatiáveis

neialidade, que a amostra no primeiro estágio corresponde aos piiniehos rz grupos

numa permutaçã.o a.leatória e a ainostia no segundo estágio cora-esponde às piin-Le'i-

ras 111 unidades numa pernlutação aleatória das unidades dentro do grupo. Como

resultado, quando avaliamos unia única variável, o vedor cujos elenaentos são os

parântetros populacionais individuais associados às unidades está relacionado com

uni vetor de variáveis aleatórias cuja aleatoliedade é in(luzida pelo planejanlento.

Quando adicionalntente consideratnos uma ou mais covaiiáveis pala cada unidade

na população, o vetou com os parâmetros individuais associados a cada. unidade na

população contém tanto os elementos da resposta qua.nto das covariáveis. Neste

caso, também é a perniutação das unidades que induz a aleatoriedade tanto pma a

resposta quanto para as covariáveis. Assim, não é necessário propor uin modelo que

relacione a resposta coll] as covariáveis, ele é consequência da pernuttação conjunta

da resposta e das variáveis auxilimes. A infoinlação conhecida sobre as covatiáveis

(como tola.is ou illédias) é incorporada por meio da centralização. Estimadores que

sejam funções lineares dos valores anlostrados, não viesados e com Crio cluadrático

médio ntínimo podem ser obtidos sem necessidade de nenhuma suposição adicional.

4.2 Amostragem em dois estágios

4.2.1 Definições básicas

Considerenaos uma. população fi]]ita con]posta por iV grupos cona ]4./ unida-

des cada um (JN e iA/ conhecidos). Associada com cada unidade f do grupo s

na população (Z = 1, . . . , 11./, s = 1, . . . , iV) temos unl v-etor de constantes fixas

ly.t,a.(1) . . . zlT)l, em (lue l/.t representa à. resposta inctividual de interesse e

.l(i) z(p) i.epiesentanl valor-es de 7u covaiiáveis. Tanto os valores da resposta

(lttanto os das covaiiá\reis são fixos pífia ct\dt\. unidade populacional e i'epiesentt\m os

palâinet.ios cle interesse, denominados parâmetros individuais. Assun)inlos tainbéni

([tte (]uanclo obseixranlos a ititida(lc f do gitt])o s, os pai;\n]etlos índia;ic]ttais .y..z e
I'l) (p) . . .

:.,-, , . . . . ];:l.' são observados sem eito.

Rcl)resciit?\Dias o conjunto (las respost.as indil.-i(Ittais clc interesse pot ilieio do

vet.ot' y ,...,Xl~,y. ein cltte y.. = (#..i:....y..vy conespondc ?lo vedor de

iespostí\s individuais (lo gittpo .s. Ailtí]ogaliieiite, lepicseiita.idos o conjilnto (]os
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para-"tros a-piares il«U«icl«is ««dia«te a :natriz X , . . . , xM) , se«clo

*'*' - (*í''', . ,*9''y, « - :, ,,, . «'.- -. -.-;-"'-« :«-:«:."«,:: «.:.
dos à k-ésima variável auxiliar, com xSk) ::: (z(k), . . . , a;(li)ry, s = 1, . . . , ]V denotando

o vetou dos pa.iâmetros individuais da k-ésinia. variável auxiliar associados às uni-

dades do grupo s Assim, podemos representar a população mediante a nlati-iz

«ã.-«'«á.-" («,x) P«~ . ;«'P' '' ' ' :, ,'», d.n«.««;:

PIP) . .l. E--Zi Z/.t = :i7 ll/y, , a média das respostas nas unidades do grupo s,

a:;, ' ]ifLi },t::i(z/,t -- P(v))2 = 1 y'P.t.ry. , a variância das respostas associadas
às unidades do grupo s, i.e., a variância da resposta dentro do grupo s (sendo

PÀr = IA,r À4 :J.vf),

a.;,.e = ]Ü!=>1:Z:(ly.t --PIO)(zllÍ) P! ) = ' y:P.t/x!», k= 1,...,p, a
covariância entre a. resposta e a k-ésima variável auxiliar nas unidades do

grupo s,

a';p - ]Ç )l,,-l a:;v , a média das variâncias da resposta dentro dos grupos, e

a.;v,k - # )l,,.l a,;p,k, k = 1, . . . , p , a média das covariâncias ente-e a resposta e a
k-ésinta variável auxiliar dentro dos grupos.

Analogamente, para as covariáveis, podemos definir plt) = 1 IÀ/x(A:),

a?;k :: ;i/-i x(kyp.vxlk), a..];] . ;i/.i x(kyP.../xS/), a;k . ]Ç>,..ia3:t. e

a.:k,l :: + )(,..l a.;É,z, para k, /:; l,...,p, k 7É Z.

"«,«,, «''' - («í"', ..,«k'y . «'~' - (~í*', .,,.I'y, " - :,. ,", "-"-
sentam os vetoies das respostas médias e das médias dt\s p covatiáveis para os iN

grupos, tespectivanlente. Poi outro lado, a iiitLtiiz

(4.1)
aelX.y

contém to(las as variâncias e col.'atiâncias nlé(tias pala a lesposttt e as /) coxfaiiáveis,

sendo

«.:,,.* - («.:,,. , . . . : ".;«.,) - .-:;-*,, .n
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e

ae2;l ae;1,2
9

ae;2,1 ae;2

ae;l,p

ae;2,p
(4.3)

')

ae;p,l Oe;p,2 ' ' ' (Jc;P

Finalmente, definanios

(v) . {; >1-W : p(y) :: l IXp(v) , a média populacional (ta resposta,

ai;y ' )f}.Í >-p"' .(p(P) -- p(v))2 = 1 p(vyP.vp(v) , a variância cta resposta entre

grupos, e

ap;p,k = )Fb >:=:(pS") p(v))(/z(k) -- /z(x;)) = )vila- P(vyPxP(*), k = 1, . . . ,p , a

covatiância entre a resposta e a k-ésiina variável auxiliar entre grupos.

Silllilaiinente, definainos para as covariáveis os seguintes parâmetros

(o])tidos como funções dos parâmetros inctividuais), /z(k) = # I'~,p(x;),

a:;k :: N:::i p(ÉrP.vp(t) e a,.;A.,l = N:i p(kyPw/z(z), para k, Z = 1, . . . ,p , k # l.

Desta for«.a, p = lpU,Pm, . . . ,pM l de:,ota ««: «tor c«jos ele«:e«tos são a

resposta ntédia, e as médias gerais das p covariáveis e

a ;y a/ ;y,x

Cr }l \X:'y r/t;.V
(4.4)

contéill todas as x'atiâncias e covariâ.ncias entre a resposta e as /) covaiiá.fieis entre

grupos,com

a// ;g. l ,'":",,) (4.5)

e
)

0';:l a/l:1,2
)

a/l:2.1 a'JJ;2

a/z :l .P

a// :2 .P
(4.6)

a'/';P.l
)

(Jt!\}).q. ' ' ' att:})
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4.2.2 Mlodelo não-estocástico para uma variável resposta e
p covariaveis

Tanto para a resposta quanto para cada unia das p covaiiáveis, podemos definir

nioclelos lineares não estocásticos para representei a população finita« Eles sã.o dados

respectivantente, por:

y =(lx (8 1.vf)P(v)+(l.v (D IÀ,/)/3(w)+ c(v)

e

x(k) = (IW ® l.v/)/z(k) + (l.v (D IÀ,r)P(k) + c(k),

em que

Pu = (/3ÍÜ,

/3m = (.alu,

cW - (ej;l),

cm - (eÍli),

.0Uy c Rv

, 0Wy c Rw

, egl.,,y C R'''"'

, .Ifàa' . R'~'"'

, Ar e t = 1,

B'y\ - AÕ plü

D'l\ - FW n«\
e(Y) . y,. -- p(y)

.!f) - zlf) pw

c01n

para k :: l, . . . ,p, s = 1,

illodelo não estocástico

, iA4. Podemos reunir estas relações no

(«, :*) - n.« * :«)«' -- o.» ', '«op -- '
em blue

« - («',',«'"'')'

o - (P'«',P''*')

. - (.','..'*')

p(u ,. . . ,pwy

o'"' - (o':',...:õ''')
.'*'- (."', ,.'-')

com

4.2.3 Modelo estocástico para ullla variável resposta e /)

covariaveis

Li(2003) e Li e Staiie1{ (2003) ol)têm o estimtidoi do total populacional d(--
seno.ol\.-t'ndo iim mo(leio (le petnltttação alt'?\t.óiia (lue, pata t\niostlagein }\lcatória

sil\lplc's, incotpoi:\ a. infoiintlção de tInIR ou valias covtli itlveis e Faia ilnul tIMOSttil-

genl estio\tificl\da. só unia covariá-,el. Neste trabalho. (leseiivolvenlos ilin iltodelo
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cte pei'mutação aleatói'ia que incoi'porá unia. o vái'ias co\ral'iá\reis tanto para. esti-

mar parâmetros quanto para preclizei variáveis aleatórias q-variados (q 2 1) sob

unia a.ntostiagent enl dois estágios. O inoclelo pala. este tipo cle aniostragein temi a

dificuldade adicional de cotlsidei-ar (bois níveis de perlnutação (de grupos e de unida-

des dentro de grupos), a. diferença daqueles para amostragem aleatória simples ou

estiatiíicada que ust\in só unl nível de peiniutação.

Pata uma amostragem enl dois estágios, do mesmo modo com (lue foi desen-

volvido o modelo misto de permutação aleatória para uma variável, vaDIos

considera.r aqui que a população finita dada por l y, X l é unia realização da niatiiz

a,leatória l }', X l induzida pelo esquema an]ostral ei]] dois estágios. Consideremos

novantente as matrizes U' e U(') de variáveis indicadoras (aleatórias) corresponden-

tes às periluttações dos grupos e das unidades dentro dos grupos, respectivamente.

A matriz de variáveis a]eatórias IV, X l C ]RN-\:rx(P+'), que representa a per-

inutação conjunta. da resposta e das variáveis auxiliares pode sel expressa por meio
de

(*,*) - '"« :-., ($:«''') («,*)

)( ©.U-n) l(l.v ® l«.)P' +(l«, ® 1 -.)/3 + 'l
= (IN 6) 1À/)P' + (I.V 6) 1A,/)U'O + (U' ® I.v) r O U'(')'I €

\.s=1 /

® l«.)P' + (l.~, ® l.«)-B + E

em que

13 = U'P :: (.B(P), .23(x) 'l € 1R v:\lx(P+l) é a naat.iiz dos efeitos aleatói-ios associa(tos

à. variável resposta e as ('ovaiiáveis, com B(x) :: (.B(i), . . . , .B(P) ) , e

lç ;; (.E(P),.E(.v)'l: sen(io E(v) := rE(i) . . . E(P)).

,\ltern&\tix.ingente. este modelo pode sei escrito ein uma falIDa seiiiplliatittt ao nlc-

(leio de iegiessões al)t\ientemcnt.e não ielt\dona(las (Senilingl} Uiirellit.ed
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Regiession SUn) (Zellner, 1963; Siivasta. e Goles, (1987)) como

í B\Ü ''\

- 0.-.: ® i.« ® i.*dp + 0,*: ® i«. ® i«:0 l..,.-(B..'':' ,l + «.(-E)

(4.7)

em que uec(A) denota um vedor foinlado empilhando as colunas da matriz A. Pode-

se mostrar (ver Apêndice C) que o vetou de illédias e a matriz de covariância de Z

são dadas por

Ee.e,(Z) 1,+: ® 1«, ® l«.)P

Vate.e,(Z') :; E/. ® PiN ® JÀ,r + Ee 6) 1W ® PA./

= Ee ® ]X.Vr + (}]/. -- jl/'iE.) ® IW 8) J.v Ar tEI. ® JIN.v

e

com E., E,. C ]R(p+l)x(p+l) dadas por (4.1) e (4.4), i'espectivanaente

4.2.4 Estimação

Nosso interesse decai na. estimação (ou predição) cle combinações lineares (ta

variável aleatória associada a resposta, i.e.. 0(P) . L'uec(Z), com L' C Rç*(/'+t)v-t/

unia niati-iz de constantes conhecidas. Poi exentplo, se cluisernlos estimar a ntédia

populacio»al cla :esp'sta, pM, então l,' = (]N'v)'' (ll~,..,, ol,,....,) . Po- out:o la(lo,

se cluisernlos pieclizet' o vetou dos valor-es latentes da resposta. coirespon(tentes aos

grupos t'ealizaclos. i.e.: o vedor das iespost.as médias dos grupos seleciona(tos na amos-

'-'ge«:, b"t" ""H-e- L' -(l.. ® .x.r''il.. o«*,,.~'.«), co«. l-. -(l«: o«*G«-«))
No processo de estimação (lueietnos incoiporat a infoinlação fornecida pt'las co-

va.Fiáveis. Qut\ndo a única infoinlação de (lue dispomos são os vF\loi-cs anlostia(tos

i\osga. inferência pode se bttseat no ntodelo (4.7), (late não incl\ti nenhttin coiilie-
ciinento adicional sobre as covariávcis. Ein otitios casos: temos inlormtlção dt\s

cox.alia\reis pata todos os indivíduos n?\ população e, coUBe(líientenicnt.e, tan)béni
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conhecemos o vetou das médias gerais das p covaiiáveis, p(x). Isto implica (lue as

componentes X(A), k = 1, . . . ,p , do vetor cle variáveis aleatórias uec(X) que surge

da peiillutação das variáveis auxiliares, deveu-t satisfazer as restrições

l >--lv l },a'r : X(k) :: /z(k), k = 1, . . . ,p. Unia foinia de incoiporai estas iestiições

no processo de estimação é centrando as covariáveis X(k), k :: 1, . . . ,/) e obtendo

unl novo modelo. Este novo modelo é desenvolvido na seçã.o a seguia, tomando como

referência o illodelo (4.7).

Pala obter os estinladores (preditores) O de interesse, vaDIos considerar funções

lineares honlogêneas dos elementos aniostrados, não viciadas para o parâmetro (ou

variável aleatória) de interesse (i.e., E(O -- O) = O) (lue satisfaçam algum critério de

otiinalidade. Quando o parâmetro de interesse é univaiiado, o critério de otimalidade

que va.mos considerar é que o esticador tenha variância niíninla (que é equivalente a

considerar, no caso de estinladores não viciados, que tenham ergo qiiadrático médio

nlínin:to). Quando nosso interesse recai na predição de algum vetou cte variáveis

aleatórias, llá vá.rios critérios disponíveis que, essencialmente, são versões escaleres

obtidas a partir da matriz de covariâncias dos erros preditivos E(O O)(O -- Oy e,

em muitos casos, constituem critérios equivalentesi

Unam, vez incorporadas as restrições associadas ao conhecimento das covariáveis

por meio da centralizaçã.o, a incot-poração da. condição de ausência de vício gela. unia

restrição adicional, de Díodo que o processo de estimação reduz-se a um problema de

iSeja O C IR" um vedor de parâmetros ou variáveis aleatóri:\s de interesse e clefinanlos como

critério de otinlalidade o seguinte: "Um esticador (preditor) linear O é R.-ótinio (ou têm risco

mínimo /?i) se Ri(O, O, .) $ Rí(O, O: .) para todo O, enl (lue 0 é clualquer outro estimaclor (preditor)

linear cle é?". A expressão Rt(é),O,A) = E(O OrA(O O), con) A tuna matriz definida positiva.

é conhecida como erro quadrático n)édio prediti\o (Searle, Ct\sellt\ e i\lcC:ulloch, 1 992. XlcCulloch

e Sealle: 2001) oti função de risco Rt (Rao e Toutenl)uig, 1999), segundo se trate de pieditores oil

estini"dores, respectivamente. Sc consiclerainos A = 1 t.enlos E(Õ ay(Õ O) = idE(Õ 0)(ii
Oyl. Esta última expicssão corresponde, no ci\se íle estimadorcs, ao ciitétio conheci(lo como T-

otinlali(lado (Subi'anlani, 1991). '\ funçãode risco R2(Ó.O. a) = a'E(O O)(O Oya = /;ja'(0--0)I'
para a C R", a # O (Rao f Toutenburg, 191)9) col'responde, no caso de estiinadores, ao critério

conhecido coilio Xl-otim:\lidado (Sttbr?\ii)i\ni: 1991) ou, no caso clc prcdiLorcs. ao erro (lu;ldrático

iiiédio gencializado (13olfaríiie e Zacks. 1992) (luniido a = 1. Se considciarnos /?l(O.a.A) =

E'(0 0)'A(a O), com A uin:\ mat.riz não-negativa (lcfiiti(la, tcrtios (lue (liu\l(liicr O Rt ótinio é

ri\mbem /?i-ótiino c post'-se mostrar (luc os ci itérios ttsanclo /?i e /?z são t-(liiivi\leliLís. ..\léiil (lasso

(lin\l(lut'r O Xl-ótinio é T-ótiino e sc existe um cstimadol (pt'o(licor) Xl-ótimo, ele é T-ótimo
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n)ininlização restrita. Neste trabalho vamos focal o caso en] cine temos infoinlação

das covariáveis pala todos os indivíduos na população, cleixat\clo o caso eni que só

temos informação das covariáveis após a aillostiagem para unia pesquisa futnia.

4.2.5 Incorporação da inform.ação adicional das covariáveis

llv.\.r -- -=;!=.;J;vw, de forma que P.VÂ/X(k) ;; X(k) -- p(À:)l/v.vSeja PXA.r

Definindo

.- l.,:=T..,, :;=T:=l
temos

y
.X(i) P(t)laia/z*-cz-

X(p) P(p)l;v.v/

con)

':.,''*' - ":..,, - l=,1 ««'
e

\''are:Q(Z*) = t'arco(Z)

Obtemos então unl novo modelo dado por

Z*-CZ-CFp+CGB+CE F*p(3/) + G* B + -E*

enl (lue:

l.v ® l.v

0/, :V .\ Í x .V :,,=;1** l

4.2.6 Amostragem-n enl dois estágios e especificação de
elementos ainostrados e não ainostrados

Cotisideieinos tlnl processo de anlostiagein }tleatól-ia com dois estágios seill

deposição a partir da pol)ralação de interesse. No piiiiieito estágio escolllcnios llilit\

:\niost.it\ de i] gi]tpos (]] $ iV) e ]io segttlido esttigio cscollieinos unia antost.ta (le //l



Estinlaclores e preditoies ótiillos em presença. de cox,aiiáveis

unidades (nz $ iAd) ein cada unl dos grupos anteiiornlente seleciona(tos. Sub(tivida-

n[os o vetou Z* en] duas partes: unha. parte aniostiada (identificada pelo índice S)

e outra não amostiacla (ident.iíicada pelo índice R). Deste Díodo,

z*

em que

Ré = lp+i ® Sf, ã = 1,2

Si = it. ® li. C IR"' xN.V

;, - l::::i:l . «"-«'-"'
com

:-. - (:« , .«*.~-«,)

::. - (..~-«,*« , :~ «)

i,. - (..«--,*.. , '«. «)

A partir dos naomentos de Z*, obtemos (vel Apêndice C):

V.-E,®(l« :J«)®J,«+E.®l«®(l«: Â/ 'J«.)

-E.®l.®l«.+(E,. ':E.)®l«®J«. ]V :E,.-81,.®J,,.

~''« - '',. "''':J :* (:« * ,«*'." «., , '-,*'.~'-«,.«)

INÍ 1 >]/. e) J,.,,:x(iv-t/ nili)

1) Ee.e:

2) }''are:C: =

p(P), com F; =
Opnm.

1..' . -:- l.l=,1, .

". - ».*:~ «-«,. * '',, '',., - l..,J.=;i:il" '«';,::'='=:;::''"l
.\; 'E,. ® J.\..v n«.

C



Estiinadores e preditores ótilnos enl plesei-Lça de co\llrláveis

4.2.7 Estimação do total populacional da resposta usando
informação das covariáveis

Queremos estiillat 7'(#) - ]VIU/p(P) :: L' Z* com L = Í' . VÀ.r l ou, e(lui\.'alente-

infonnação adiciol-Lal fornecida pelas covariáveis.

O estilnaclor f(#) deve ser unia função linear não viesada da a.nlosti'a. Portanto

«"«", ,'" - .:'; * '-': «". '. - ILI . «- -

:.".*,-""' 'l . "s«do *

Op(N.\,f nrn)

seja

fU - (Lb + w')Z; com w C R(p+l)nm

e

T(p)) = 0, V T(v)

Então,

0 - E(fM--TM) = E(w'Z;-LhZL) = w'E(Z;)--LhE(ZL) - (w'F; LnFh)pM

Pa.ra que esta expressão seja vá.lida para todo p(y) , deve satisfazer w'F; -- LÇ?Fh = 0

A segunda característica que desejaillos é blue o estiinador T(v) temia variância

niíninla. Confio

L''«, (fM) (Lb + W)}'are.O(Z;)(Ls + w) LbVsLb + 2 LbVsw + w'Vsw

e LbVsLs não depende de w, nosso objetivo é ll:tininiizai

@(w, À) w'Vsw + 2 L;Vsw + 2 À(w'F; LhFb)

pa.ra À € 1R. .As cleiix'abas parciais de Ç'(w, À) com relação a w e À são dt\clãs por

2e- = 2 Vçw + 2 VçLç + 2 ÀFl;
é)w

1le w'F; -LhFL)

lguil.li\ii(lo estas cxpiPssões a zelo, obtemos o segiiinte sisa.Chia de e(lotações

--VsLsVs F;
F;' O

\v

À

) /
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Pala Vs inveisível, a solução é dada poi

li 'V;:FÊ.)':l F;'V;:(-VsLs) - LhPLI = (F;'V;'F})''(F;'Ls+LhFL)

e

G' VsLs) - V;:F;lX -Ls + V;'F}(F;'V;:F;)':(F;'Ls + LhPh).

Subdividan[os Vs = E,. ® (l« -- ]M :J«) ® J.: + E. 6) 1. ® (l,« iA./ 'J«) da

seguinte coima:

Vs= I', I'px
I'x, I'.x

com

[', - ali;,(]« - N 'J«) a' J« + a?;, ]« ® (]«. M''J«) C ]R""*""
F«x ' a..;,,.K ® (l« ]V :J.) ® J«, + a.;.,x ®l« êO (l« - Â4 :J.) C R"'*''-"'
Fx,

e

I'x = E,.;x 8)(1« -- ]V iJ«)®J.: + E.;x®l.®(l« -- À4' tJ«.) c R''""'*p""

Desta forma, pata I', e I'.v inversíveis

r q'-, $'«\

\q',- Q'«/

f. nn]'t n ]] t n

(I', Fk.F.t:l'x,)': -l';:Fk,(I'x i'.*,i';'i'l...,) '\

-l';'l'x,(I'i, - rk,i';:l'.*,)': (rx - r.*,I'j;:i'1«,)': 7

C

(4.9)

»;:« - l::: :::l l:,:::.l - l:=::=::l
Cona VSiFS C iR(1'+])rim qltll.,,. C IR""' e IP211,.,,, € 1RP""'. Assim

-;'«;',; - ':,« ';«.«) 1::::==:1 - ::«««:.,. ''
IJ:::.l*~,« «,-.~;.-'

F'ç'Ls + LÇ.Fb = :",,,. o
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o que implica.(lue

FU) -(Lb + w')Z; =(F;'Ls+ LhFh)(F;'V;:F;)':F;'V;'Z;

Note que Z; pode ser expresso como

en] que ys denota. o vetou resposta a.inostiado e

rx(o - Pm]..,.

uec(XS) p(x) ® l.. - l

\.XM-PMI..
esentando o vetou amostrado da X;-ésilna covaiiável, k = 1, . . . ,p

Então,

'f''' - tÍlIa (::«"l: , :;,««c:) ';
- i=::llÍÍ=lll.m'P-:l'''' + il..W;. ("'(X;) - POQ ® l..)l

- i:=:1:Í-- {il:.w'-:ll'''. - ol,("'(x;) - po) ® t..)l}
e«l que /3, = F;:l'.v, e

Var(T(v)) = LsVsLs + 2 LbVs& + R''VsÕ.

Como G :: --Ls + q com

q 'F;(F;'Vj:F;)''(F;'Ls + LhFL) - :itl=$1L--V;:F;
temos

b'a7'(Th)) = LbVsLs 2 LbVsLs + 2 L;Vsq + LbVsLs LsVsq -- q'Vsl
+ q'Vsq

q'Vsq

(c:L) : ,;'«;' "."; '-;
r +V, ) H:,.a':-t.,,.)
\.ll.,,.q'iil,,,,.

( :v .\ .r ) '
ll,,,.\Plil,,,,.

z:- } s

uec(XS) -- p(X) e) l,..

Esticadores e pieditores ótinlos enl ])iesença. de covatiáveis5 4.2 in Di'esencê vPI.I'l}st.in]aaoi'es e oreciitores otin]Í

xg) replcom -a- .é

S



Estimadores e preditoies ótimos enl presença de covariáveis

A ntédia populacional da resposta é dada por p(v) = N;i7, de nloclo (iue o está
nlador linear i\ão viesado e de varia.ncia mínima de p(P) é dado por

Pu = (P}'Vj:P;)''F;'V;:Z;

till'''s - ©l,("c(Xs) -- P(x) ® t..)l} (4.10)

V'ar(Zi(u)) =
IL.q'iil,,,.

Para uma amostragem aleatória simples, Li e Stanek (2005) obteni que o esti-

nlador cla. resposta média populacional é dado por

l

l

7s - PI,(IXs - p(x)) (4.11)

com

V'-(PM) P:x)(1 /)2
enl (lue ys é a média amostral da resposta, Xs é o vetou das médias amostiais

das p covariáveis e p:x é o quadrado do coeficiente de correlação ntúltiplo en-
tre }' e X. Note que eln (4.16), a estio)ação da resposta média é unia média

ponderada das respostas amostradas "corrigida" ou " ajustada" pelas covariáveis

centradas, seinelliante a (4.11). Por outro lado, 'Pit = (1'., -- 1'k,I'jç'l'x,)'' =

ll',(l««: I';:l"\ ,I'.j'l'x,)l ' , em cine I'. :l'x,I';'l'x. é unia generalização do clua-

drado clo coeficiente de comi-elação múltiplo, de modo que as expressoes para a
va.riância talnbénl são semelllantes.

Uma outi'a. folha altei'nativa cle obter estimadoies de T(p) e p(!r) é mediante o

estinladoi poi nlíninios (quadrados pondet-ciclos pata o modelo de regressões aparente-

mente não relacionadas usando somente a parte anlostrada. (i.e.,

Z; = F;pb) +G;B+-E; = F;/ +e;, com L''a/'e.Q(Z;) = V'arÜ(e;) =Vs)
Esta nletodología fornece as nlesnlas expressões pala T(w) e /í(v)

2

4.2.8 Predição dos valores latentes dos grupos amostrados
usando informação das covariáveis

(2ueicinos piedizei os valores li\tentes dos grupos aiiiost.ta(los: i.e

''"' - '''* ' "' ««- '' - (::.*.«' ::1-,. .«*,.~:.*,) . ::. - u.. '«*'~,-«,'

6()



Estimadores e preditores ótimos eill presença cle covariaveis

ou, equivalentemente, O(v) = Ls Zs + Ln ZX com

Lb - (l,.® À4 'i:. , O«»..«,l

'h - (:« * «-':k, .. , '«*'~-«,« , '«*-'.» "-«,«,)

incorporando a informação adicional fornecida pelas covaiiáveis.

Procuramos uni preditor Õ(y) que seja uma função linear liomogênea dos valores

anlostrados e não viesada para O(v), i.e.,

Õ(v) . Ls Zs+ W' Zs com \V' € R"x(p+l)n«:P

e

E(õM 0M) 0, V 0(v)

Então,

o- .E(dü ou) Z(W'Z; - LhZh) = (W'Fà - LhPb)pu, v pu

o que gera a restrição W'Fà -- LhFb - O.
Consideramos como critério de otimalidade minimizar o erro (quadrático médio

preditivo ou, equivalentenlente, o traço da naatriz de covariâncias dos erros preclitivos

(T-otimalidade). Como

t,. lz(õu - ou)(õü) - o rl - tr(W'VsW-LhV.sW W'Vsnl,R+l,hVnLn)

e tr(LhVnLX) nã.o depende de W, nosso objetivo é mininlizat

é(W, À) = tr(W'VSW - LhVRSW -- W'VSRI,R) + 2 À'(W'F; - LhFL)

para À € iR". As derivadas parciais de ê(\N, À) com relação a W e À sã.o (taclt\s por

ISeber, 1984)

IZi!: = 2 V.çW -- 2 Vs/?L/i + 2 F;À'aw
eÉ - 2 (WF; - LhPh)

Igualando cst.as explt'ssõcs t\ zero. ol)temos o seguinte sistciiia de e(lui çõcs

V .ç /?L /?

Fh'LnF;' O

Vs F;
À'
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Estiinadores e preditores ótimos em presença de cova.fiáveis

Para Vs inversível, a solução é dada poi

À' = (F;'Vj:F;)''(FL'Lx F;'Vj:VsxLn)

e

W' (F+R VRSVI'F;)(F;'VI'F;)':(F;' + LhVRS)IV;:

cle illodo que

a"'= L;Z;+\V'Z;
= L; Zi+ Lhl(PL VnsV;:F;)(F;'V;:F;)':F;'V;'Z;l + LhVmsV;'Z;

+ Lç:lrLjiu + v«v;'(z} - r;pm)l

em que ;i(#) = (F;'V;:F;)':Fb'V;'Z;.
Este preditor é o pieditor M-ótimo sugerido no Teorema 2.1 de Lencina (2002).

Calculando ca.da componente de d'J (ver seção C.1.4 no Apêndice C), obtemos

Õtw = /:7s + (1 /)pUt.
+(1 -/) IB::'P::+ B.,Q',-l(}''s - pUi..)
+(1 -/) IB:: q'«+ B::'P«l(«c(Xs) - pPO ® l..) (4.12)

em que

B.: - (.;'l. JV :ajÍ;,J«) ® il,.

B:, - (a;,x®l« N :a,.,,x®J.)®ll,

ys - (l« ® -1ll,:)}'''s,

«;'-'l::-, p"':,
e

l

a'g:.\ :; O'#í=y..V 17 a'e:g-V

Lencina. (2002) e Stanek e Singei (2004) ntostranl cite: e'ni ausência de co-,aiiáx:eis

e eito na. resposta, o pieclitoi do vctor (le valores latentes de gi'tipos anlostlados é

(lado poi

0'"' =./'ys+(1 -/)p'"'i«+(t - /)k(ys /i'''l,,)

com A = ;;;lÍ{Ç:;;?. A ex])cessão (4.12) é sen)elh .iate a est.a última, iilz\s incoipota
iiln teiiito (late :'ajusttt" o pieditoi enl teinlos das coxaiiá.veia centiadzls. Em ambos

''q f
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os casos, a fiação de aniostragenl das unida(tes aniostiactm e não antostiadas é

incorporada aos termos correspondentes no pieclitor.

Após algulllas manipulações algébricas, mostramos que a matriz de covariâncim

dos elmos preditivos é

E(0 0)(a Oy = Lh(VR VRSV;IVSR)LR

+ LÇ?(FL VRSV;'F;)(F;'V;:F;)''(Fh VRSV;:FSYLR

+ AiiWiiAji+ Ailq'i2Aj2+ Ai2q'21Aji + Ai2q'22Aj2

+ ill=:if-- 1(1 -- j')l« -- Aiiq'itl.. -- A12q'i21..l

1(1 -- ./')1« -- Ati$'ii 1.. -- Ai2q'izlnmj'

definidas em (C.5) e (C.6), respectivantente e Wti, 'Pi2, a'2i ' 'P22

fl0'l. + o - n.;'l. - o - .neP'

com Aii e At2

cleíinidas em (4

4.2.9 Estimadores e preditores empíricos usando informação
das covariáveis

A dificuldade na utilização dos estinladoi'es e preclitoies desenvolvidos nas duas

seções prévias é que, na prática, as componentes de varia.ncia e covaiiância nas

ntatiizes E,. e E. sã.o desconhecidas. Pelo menos, a variância pala a resposta e as

covariâncias dela com as covaiiáveis en] geral não estão disponíveis. E necessái-io

estinlcar estas componentes pala po(ter construir pieditoies en)píi-idos, (lue podem

não sei ótinlos, Dias deixamos pata pes(luisas futuras t\'ç'aliar a peida. ao fazei esta

Sãindal et a1. (1992) sugeieni estimar tanto as variâncias e covaiiâncias asso-

cia\das a resposta (quanto a(ltielas associadas as co'tariaveis. Deste ntodo. pod(«i\los

consi(lettli dois tipos de pleclitoies enipílicos: a(lueles (lue usam a infotmt\ção popti-

laciollal (conllecida) fornecida pelas coxariiíveis oii il(lileles (lue não a ilsan]

A kart.ii das expressões populaciont\is. pocleiilos ol)tet as xrcisões a niosti?lis clest?\s
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conlpoilentes coillo

õli;. - ;R=L-D}''b(P. ® J«)}'';

®J«)Xg) k ..,p

- ;G;!:-DvÊ;o. ® p«,)}'''s

(l« ® p«)xg)

da informação (populacional) das covariáveis

ã,;x;.,- l XW'(P«'8Jm)Xg)

a.;k,. - ;;;il;;!:-ijXgr(i« ® Pm)Xg)

a»x'u.k

..-.9

ae;y,k

e se não fizermos uso

para k, Z :: l, . . . ,p. E possível lliostrar que sob o modelo de penllutação aleatória

E(a?;,) = a?;, e Z(õli;,) = dali;,+ (1 /)a:;,. Portanto, podemos obter estintadores

de alÍ;y e ali;, pelo método dos nlonlentos, nomeada.mente

c2 l
a.; ' «(m l) }''s(1« 8' Pm)}''.

e

o « õil:, $ (i /)a?;.

: lõ::, - (1 - ./')a:;,l e:n caso co«trá-io
iespectivainente.

Do nlesnlo Díodo, (.stiniadol'es de ae:],,A e a/.:],.k pelo método dos nlonlentos são

;R=!:--Ü }''1;0. '8 p«Jxgae\ly.k :=

e

i lõ,.;. * - (i - ./')a.:«.-ja'// : 3/,A-

iespecti\.ame i\te .

Sul)stitttindo estas coinpoiieiites lias iliatrizes conespoiidcntes l)o(lentos obt.el

os cstinla(lotes oii pit'(litoit's scguii(lo o ploce'cliliicnto (le'talha(lo lias (Itttls spçocs

pi'evias.
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4.3 Amostragem estratificada

Analogamente ao caso de amostitLgenl en-l dois estágios, para a. alnostragenl es

gratificada, vadios conieçai com algumas definições básicas e, a partir de unl modelo

não-estocástico, obter o tllodelo estocástico que representa este tipo de amostragem.

Para a. estimação, vamos piimeiranlente incorporar o conhecimento das nléclias clãs

covariáveis nos diferentes estratos por meio da centializaçã.o e vamos subdividir o

vetou aleatório blue repi'esenta a perinutaçã.o conjunta da resposta e das covaiiáveis

enl uma parte amostrado e outra não amostrado. Com essa partiçã.o, vaDIos obter os

esticadores ótiinos da resposta total (ou média) ein cada estrato ou na população.

Dessa, forma, estendemos os resultados de Li(2003) para villa amostragem estrati-

ficada, a situações enl que o parâmetro é q-variado (q ? 1) e incoiporanlos várias

cova.dáveis.

4.3.1 Definições básicas

Consideremos uma população finita composta poi iN estratos com À4. unidades

cada uin, s = 1, . . . ,]M (]V e Jv, conl]ecidos). Associada cona cada unidade t do

estrato s na popu]ação (s = 1, . . . , ]V, t = 1, . . . , i\4,) tenros un] vetar de constantes

'«; (««, «11', , «!r') , « -«. "« "-":'«" ; ""«'. :«':«:-«*- -. :«"-"" '

z(1) . . . z(p) ..epiesentcaila os valores de 7) covariáveis. Tanto os valores da. t-esposta

(quanto os das covatiáveis são fixos pala. cada unidade populacional e representam os

paiânletros de interesse, denomina(tos pala.metros individuais. Assumimos tanibénl

(lue (quando obseivantos a unidade í clo está'ato s, os pai'â.meti'os individuais ysl e

=(i) . . . z(p) são observa(tos sem eira.

Repiesentanios o conjunto das respostas individuais cle interesse poi meio do ve-

dor y = (yl , . . . , yk.y, enl (lue y, = (y.l , . . , #..v..y coitesponde ao vetou de respostas

individuais do csttato s. Análogament.e: iepteseiitanios o conjunto dos palânletios

auxiliares indi'ç'iguais associados à. k-ésinit\ vz\fiável attxiliai poi meio do vetou x(k) =

(*Í*'',...,*it''y, k - «,...,,, "«: *S':' - (-lT',...,:-:\l*r.. - :,.....~', .-.".-
taxi(lo o vet.oi (los paiâmetios individuais (lzt A--ésiina variável }tuxiliar associados às

unidades do estrato s.

Pata o cstiato s. .s = 1. . . . , À'. definanlos:
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S 4.3 Estillaadores e preditores ótinlos eni presença cle covaiiáveis

/l(#) = 1 X--m, W,t = :iE I'\,/,y, , a tnéclia das respostas nas unidades clo estrato

a?;, - ]Íll!:Í }.Ih(Z/.t -- pS'))2 = 1 y'P.\r,y, , a variância das respostas associa-

das às unidades do estrato, i.e., a variância da resposta dentro do estrato,

a.;,.e = ;i?j::ÍE::S(3/.t --/z(v))(z(') p(k)) = : y:P.v,xÊt), k = 1,...,p, a

covariância entre a resposta e a X;-ésima vai'iável auxiliar nas unidades clo
estrato

Analogailiente, para as covariáveis, podemos definir /zSt) - l l/v4.x(k),

a3;k ;; l x(tyPÀÍ,xÊk) e a.;J;,z :: l x(kyPÀ/.xÊZ), para k,/ :: l:...,p,

A":":, ", - («Ê'',«!:', ,«É-'y «p«««'' ' «'" "j« .i.«..«'« ;ã. « «;-
posta média e as médias das p covariáveis no estrato s e

(x;)

as;y,X

a s \X {y

contém todas as valia.ncias e covas'iâncias pat'a a resposta e as p covaiiáveis no estrato

s,sendo

"*;.,* ' (..;,,: , ',;,..) (4.13)

e
9

a;;l as;1,2
9

as:2,1 as;2

as;l ,P

as;2,P
E.;.\' (4.14)

0's;/),l as;/u,2 ' ' ' as;P

)

4.3.2 Mlodelo 1lão-estocástico para unia va!'lavei resposta e
p covarizlvels

Tanto paio\ a ies])opta (quanto pala cada ilnla (las p (ovatitíveis, podentos defiilii

modelos lineares não estocásticos para tepiesentar ca(la está?\t.o da população finita

Eles são (limos iespectivanicnte: por:

y.* = 1.tf., /.!0 + e(d
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Esticadores e preditoies ótimos en] presença dç covas'la;vels

e

xS*' l.\.,, plk) + clk), k = 1, ,P

en] que

clp) - (e(:), . . . , eSjjr.y C IRÀ/- ej7) = Z/,.

cSk) -(e(:),...,ejjj!,y c IRÃ'r' " ejjÍ) =z(f)

para k = 1,... ,p, s = 1,.. .,Ar e t = 1,...,iA/,. Podemos reunir estas relações no

modelo não estocástico

c0111

,, -(«:,*s''', . . .,*!''''y - n,*: '» :«..,", * '(lp+l ® IÀÍ.)P, + €

enl que

.- (.É''',.!-'',. ,.p''y

4.3.3 Mlodelo estocástico para uma variável resposta ep
covariaveis

Pai'a obter o modelo de permutação aleatória induzido pelo esquema amos

trai estratificado, vamos considerar printeiramente que, para o estrato s, s = 1, . . . , ]V,

o vetar z, é uma realização do vedor aleatório Z, dado por

Z, l.+-® U'M)z.

em que a matriz U(') C ]R \'r xÀ/, de variáveis indicadoras (aleatórias) corres])onde às

peiinutações clãs unidades dentro do estrato s.

Pode-se nlostiar que (vei seção C.2.1 no Apêndice C)

EÜ(Z,) --i ® l;-/;)P

I'alÜ (Z,) = E. ® P.v.

enl (late o subindice CI indica\. esperança com ter\çao a perniutaçao das ttiiidt\des no es

ti'?\to s. s = 1......V. Deste ntodo, o x:etoi de vi\fiáveis alclltóiil\s

, - (,i, . . . , z:~,y ' «'''-'-'''' '"«: ..' - E::. .~'*, ':-' :''--'".-:'" ' :,'-'«---'«.;.

e
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4.3 Estimadoies e pieditores ótiinos em presença. de covaiiáveis

conjunta. da resposta. e das variáveis auxiliares pala os iV estratos, pode sei expresso

por meio de

, - [$. (:.*: ~ "''')] ,
Fp+E

em que

, - (,{,...,,h,y ' «'''':'"

« - («{, . . . , «hy ' «''':''''

« - [$: (-*: * "''')] .

de médias e a. matriz de covariâ.ncia de Z são dadas por

zc. (z) - l:i!: (Ç: a' l.,.,)j p

O vetou

e

b''a,Q (Z) ® P.«.)s::l

/v

4.3.4 Incorporação da informação adicional das covariáveis

Como conheceillos as médias das p covariáveis nos iV está'fitos teia los as testiições

l\./s ilÃ/,X(k) -: /zÉk) 2 k ;: 1, . . . , 7). Para incol'poi'ar estas I'estrições, menti'amos os

elementos cle X(k). Seja P.v. = 1.v, -;:T-J.t/., cle foinla (lue P.v.X(x) = X(x;)

ll(Á)l.\r,. Definindo
5

' - 3. l.,i=: *,,0 .\ /* x p .\ /.

Ip ® P;v..

2 v(k) -- rÍ(-s).(i)
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S 4.3 Estiniaclores e preclitoies ótimos en] presença de covaiiáveis

temos

X.D -- /.ÍDI.~,:

XM PÍÜ]..t/.
r/X { \ F/

y.v

xm - P(ul..,,,

.XO» - PMI.,

*.''*, - -..,, - l3: l: ll «~'

com

e

}'arC: (Z*) are.(Z).

Obtenaos então um novo illodelo dado por

z* CZ = CFp+ CE = F*p(p)+.E*

em que

4.3.5 Amostragem estratificada e especificação de elementos

amostrados e não amostrados

Para a população de interesse, consideremos unl processo cle antost.tagenl cstia-

tificado seg\tnclo o (dual escolhemos unia amostra ale;\tóiia simples sem ie])osição de

tanianllo r?z. (T71. $ ià./,) cnl ca(la liill elos s e-st.latos. .s = 1, . . . , JV. Sttbdividaliios o

vetou Z* eni duas paitcs: unia. pt\ite amostiada (icleuti6lcada pelo ílldice S) c alteia

não }\niostiada (identi6lcacla pelo índice R). Deste modo,

;il - l::l ,'
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Estinladotes e pieditores ótimos enl presença (le cova.riá.vens

eni blue

& - ,l!: (:.--- * :s:') . «'":''-'*'"-'"' : - :,:
e l('), á - 1, 2 verti da seguinte partição da. nlatiiz identidade l,t.r,

:Í=' - (:«, , .«.*'"',-«,,)

:$: - (..«...-«,,*., , :.-..-«,)

A partir dos nlonlentos de Z*, obtemos (ver a. seção C.2.2 Apêndice C):

«, .. ll ill - l:il ««', «-« -: - .$. 1ü,l . ,* - .$. 1.1;:=
'' «««ll ll-l=

ms

-«.)),.
colll

V.-:l. IX,®(i«. :J«,)l
N .

VSa = ©. [E. ® (--JiA)''Jm,*( ,-«,)] = V/tS

e

v« - g. lx. ® (l.«, ,-, - ]ws':'.*., «,)l

4.3.6 Estimação da resposta total populacional e em cada
estrato usando inforl-nação das covariáveis

Qtterentos estiniai :Z'(#) . (]ü,/./.h),... .t/,~,pOí)'l' . L/Z* C R'v com

.' - .ã: (::«, , .'..,.) .-.: «-«:~,.,."''"-.«... '''''' - '; '; -- 'ç: ', ""-

'; - .$. (::«, , .;,«.,)

'h - .ê: (::«,-,«. '1'.-,. «..,)

incoipoiando a infolint\ção adi(ion:\l foiiiccida pela\s c:ox-al
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Estinaadores e preditoies ótinlos eill presença cle covaiiáveis

Procuramos um estimados 7't" (lue seja. unia tuilção linear Itoniogénea dos va

lotes anlostrados e nã.o viesada. para :r(v) , i.e.,

T(U) :: L/ Z;+'W'Z; COm 'W/ C R]Vx(1'+1)(E«m,)

e

E(T(") T(v)) - 0, V7'(#)

Então,

o-E(fu ru) z(w'z; thzl) (W'F; LhFh)p(v), V p(#)

Isto gera a restrição W'F; -- LhFk = O.
Consideramos como critério de otimalidade ntiniinizar o erro quadrático médio

ou, devido à ausência de vicio, o traço da matriz de covariâncias do estima.dor T"'

Como

V«(fU) -(l,;+ W')}'-aa(Z;)(Ls + W)

= LbVsLs + LbVs'W + W''VsLs + W'VsW'

e LhVsLn não depende de W, nosso objetivo é mininiizai

@(W, À) = tr(W'VsW LbVsW W'VsLs) + 2 À'(W'F; LÇ:FL)

para À C IR'v. As derivadas parciais de @(W, À) com relação a W e À são dadas

por

iil:: = 2 VsW -- 2 VsLs + 2 F;X'

l;i -2(WF; LhFL)

lgutllan(lo estas expressões a zelo, obtemos o seguinte sistenl?\ (le e(ltiações

l lll-l:=l
Paitt Vs invelsível a solução é Linda poi

--..t

À (r;'V;'F;)''(ph'Lh + F}'Ls)
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Estiniaclores e pieditores ótinios ein presença cle cova.fiáveis

e

;Ül; + V;'Fb(F;'V;'F;)':(F;'Ls + FL'LR)

de Díodo que

fu - Li. z; + 'Ü}' z;
- lv;'p;(p;'v;'r;)':(r;'Ls + Fh'L«)I' z;

Calculando cada. componente de T(') (ver seção C.2.3 i-lo Apêndice C) obtemos

Ã4: l7s: - Ei1.: 0-;,;*(Xgl' pÍ )l

.ü/.., IV..« ,;*(xgl, - plf')l

=('y)

em que

0.;, ;«,-,...,/3,;,,py

com o'.;.x', e E].;x definidas em (4.13) e (4.14),

r; - p.-, . . . , v.«o' - l.$. i:-;,.;l y;
e

Note que o estimados- obtido pala a resposta total enl cada estrato é do tipo

regressão, coirigiclo poi todas as covariáveis centradas

A matriz de cova.iiâncias de :r(y) é cla.cla poi

i.'«,.(fW) F;'Ls + FL'Lxy(F;'V;'F;)''(F;'Ls+ Fh'Ln)

':g.Ü$e::..@':;,o «:;D

â ià.r.-; (l - /s) alÍ:.,(l - p::.,)

en] (cite /s - IÍk dei]ota a fiação (te amostragei]] ]lo estrato s, .s = 1. . . . . .V e /)IÍ:. é
definido eni (C.7)

Da mesllli\. fonna: o estinladol do total populacional. da. resposta inó(li?\ eni cit(la

cstiato e da tcsposta média. po])ttlacional são (la(los poi

} ,l;r. lv.., >1,.',:,;,(xgl) /'!u)l
.,=i L x-=1 J

xg) - (xS), . . . , xgl,r - XW, A; - l,... ,P

8
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g 4.3 Estiinadores e pieditores ótinlos elll pteseitça cle covatiáveis

7s- - Et.: D-;.;~(X8 - PÍU)l
ii(v) .

7;,~, EÍI.: Õ.»;,;»(Xg: - pl$))1
e

,«'-i$««1'« .;*.;':'
(4.16)

com
JV

}''-(fu) - }l: À/, .i(t - /,) '3;«(t - p:;,)s::l

v''«WuD - g:0 - /D ;L .'3;,0 - p:;J

(4.17)

e

"«',''', - }l.: i':;,': (4.18)

respectivamente.

Note que (4.15) e (4.16) são versões generalizadas do estimaclor regressão se-

parado do total ou da média ell] presença de várias covariáveis, sob anaostrageni

estratificada sem reposição (e (4.17) e (4.18) são suas respectivas variâncias) (lue

poderia ser encontrados, por exemplo, nos livros de Sâ.rndal, Su,ensson e \Vretinan

(1992) ou Bolfaiine e Bussab (2005)
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Capítulo 5

Conclusões

5.1 Considerações finais

Neste trabalho centra.mos nosso estudo na estimação e predição ótinta de di-

ferentes quantidades populacionais com base em dados obtidos a. partir de unia.

amostra.gem com dois estágios de olha população finita foinlada por grupos. Em
uma ptinteira etapa, comparamos os preditores dos valor-es latentes correspondentes

aos grupos i'ealizados obtidos sob diferentes naodelos. Para. formular unl modelo

probabilístico blue relacione a população finita. cona as variáveis aleatórias que per-

mitem fazer inferências usando uin enfo(lue preditivo consideiantos os pi'eclitoies

propostos poi Stanek e Singei (2004). Estes preditores têm a \.antagem de não
exigir suposições distribucionais além da existência. dos nlonaentos de primeira. e

segunda oidenl, sendo aplicáveis ta.nto pala variáveis contínuas (quanto discretas.

Conlpatanlo-los com os preditoies obtidos sob os modelos linear disto ou linear

misto geleia.lizado (para populações infinitas). consoante a. variável resposta fosse

contínua ou discreta e tanlbéni com os pieditoi'es ol)tidos sob o nloclelo desenvol-

vido pata populações finitas pot Scott e Snüt.li (1969) e estendido ])oi Boltaiine e

Zaks (1992). O estlldo de simulação mostrou (ltic o pieditoi ol)tido sob o modelo

de pcimtttação a.leatóiia gera\lnlente apresenta EC2XI niíiiimo. tanto l)aia variáveis

contínuas (lti fito (lisa'etas, colei variância\s clentio (los gittpos iguais ou difeieiites

]'tidos os pie(litoies eiivol\.,i(los iia equiparação sao coiistriiídos colho unia (oin-

l)inêlçao lilietlr (los xraloics ol)seiva(los iia ?liiiostitt con t)ie(litoics (It\ lc'sport.a lias
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Conclusões

unidades não observadas, diferindo nas constantes de encolliimento usadas que são

funções das componentes de variância populacionais. Na prática, estas componentes

são descon[iecidas e é de interesse tanto estiiná-]as quanto identificar ])osterioinlente

o modelo que fornece os melhores preditores empíricos. Neste trabalho obtivemos

esses preditores empíricos sob os três modelos e conlparamo-los por meio cle uin

estudo de simulação. No caso de variáveis discretas, incluintos na conlpaiação o

preditor obtido sob o nloclelo linear generalizado en] substituição daquele obtido
sob o modelo linear ilaisto. O estudo de sintulação revelou que o pieditor empírico

obtido sob o modelo de permutação aleatória é o mais estável no sentido cle apre-

sentar o menor erro quadrático médio em alguns casos ou ser equivalente a ele enl

outros casos, em quase todas as situações consideradas. Aliás, seu erro quadrático

médio nunca supera àquele do melhor preditor em mais de 50%o, (diferentemente de

seus conlpetidoies (lue, enl algunaas situações, apresentam erros (quadráticos médios

muito superiores àquele correspondente ao ilaelllor preditor. Além disso, o desem-

penho deste preditor melllora à illedida que aunientanl o número, o tanianlto e a

oração de amostragem dos grupos. Ein vista disso, podentos recomendar seu uso

para uma ampla gama de condições.

Na prática a utilização de covariáveis é bastante coilluin. Li(2003) e Li e Stanek

(2005) obtêm o estimados' do total populacional desenvolvendo uni modelo de pei'-

mutação aleatória que, para anlostragein aleatória sintples, incorpora. a. infonnação

de uma ou várias covaiiáveis e ])aia tuna amostragem estratificada, só unia co-

variável. Neste trabalho, para unia aniostiagein estratificada, estendemos os resul-

tados de Li(2003) pala situações ei\] blue o paiâmetio é q-variado (q ? 1) e incoi-

poranlos valias covaiiáveis. Além disso, dcsenvolvenios unl modelo de peiniutação

aleatória (lue incoipoia unia o valias covaiiáx.'eis tanto pala. estintar palâilletros

(quanto pt\ta piedizei -,atiáveis aleatórias q-variados sob ]]nia t\n]ostit\.gene enl dois

estágios. O nioctelo de l)einitttação aleatória pz\ta este tipo de anlosti:\gemi tem a

(lificuldadc! adicional de considerar (loas níveis cle permiit?\ção (de giul)os e dc tuii-

di\(lcs gentio dc õnrupos). a diferença dacllieles Flirt\ ainostrt\gcill lleatóiia. simples

oii estratificada (ltie usl\n] só iiin nível de petniutação. Os estinladores e prcditoics

:\ssinl obtidos têm nula conexão devida ao colillecinionto das covatitívcis. P?\tt\ slli\

obt.edição hão necessitados cle neilllun nio(leio t\dicional e &\ coiieção, (lttt' é siii)ilai

tt(lttelas ol)tidas eni inoclclos de legicssão, apaiect' como co)ise(liietlct&t (lo modelado



Conclusões

do processo de amostragem. Como novamente acluí esses ajustes dependem das com-

ponentes de variância e covariância populacionais, que enl geral são desconhecidas,

propolltos estinladores para. elas deixando para estudos futuros a análise da perda

devida à sua incorporação.

5.2 Futuras pesquisas

O modelo de perniutação aleatória ainda está em fase de desenvolvin:tellto e

várias extensões podem ser idealizadas.

Unt dos pontos importantes é a obtenção de preditores empíricos e a avaliação

teórica da perda devida ao uso dos mesmos. Nesse contexto, quando não há co-

variáveis presentes, seria interessante considerar outros lllétodos de estimação além

do ntétodo de tnonientos. Na presença de covariáveis, ainda tentos que aprofundar

o estudo concernente à obtenção dos preditores empíricos, avaliando ta.mbéni o seu

desempenho. O estudo da incorporação de covariáveis quando a única informação

disponível é aquela fornecida após a anlostragein é um dos pontos cine piecisant ser

considerados, assim colmo a incorporação de erro na resposta.

Tanibénl é necessário disponibilizar computacionalnaente as metodologias para

disenlinar seu uso, ei)tbora algumas delas sejam simples de implementar.

Unt limitante in-Lportante no caso da aniostragenl elll dois estágios é que os cle-

senvolviinentos foiatn feitos para populações com grupos de igual tamanho e anlos-

tiagem balanceada. E ilnpiescindivel ampliam estes estudos pa.ia o caso de grupos
com tamanhos desiguais e amostragens desbalailceada

Finalmente, a ampliação do estudo a outros tipos de planejamentos e de in-

ferência. pata. contemplar estimação por intervalos e t.estes de hipótese é uma cau-
ctalosa fonte de pes(luisas.
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Apêndice A

Preditores e preditores empíricos
Resultados adicionais

A.l Comparação das constantes de encolhimento

Os preditores do valor latente do í-ésimo grupo realizado obtidos sob o modelo

[inear misto (]t4L]W), sob o mode]o de Scott e Smit]] (]MSS) e sob o modelo de

pernlutação aleatória ( &/PH) envolvem as constantes de encolhilliento

r.(LMbf) nl'a
«a2 + a? + a?

~f"' - *í"'' */0 ~j''"b - '"' ;'W'D,

2

e

~''.- ' .:.*: -- '? ' ''': ' ««' -' o - .n«?l-B'

com /:: X}. Note(lueconioae.a;,a2.o-2 > 0, 0 < J' < le0 < 1/ < 1 temos(lttc

a) /lla: $ rala: + a? + c'? e, poitaitto. 0 $ XI'*n $ 1.

b) /(al! + al?) $ a? + a:, de modo (lue 0 $ klss) $ 1.

)

c) ( l /)a: + al? ? 0. logo 0 $ JI(PD $ 1



Pieditoies e pre(licores empíricos

Por outro lado, colho 0 $ 1 klL'\n < 1 te:.ios que 0 $ /(1 klL'~O) $ 1 e, poi

conseguinte, klss) = k.z''t/) + /(l -- X;!L'~/)) $ k:t'v)
Quando as valia.ncias intia-grupo são idênticas (e iguais a. a:), as constantes

associadas aos preditoies obtidos sob o ]L/Z,IV ou sob o ik4SS são, respectivamente

1-(z, .v) nta

«'a' + a? + a?

e

*'"' - *'"'' '- /u ''"n - '"=;.fe .? '
Como 0 $ 1 - / $ 1 ten-tos que

«.a' +(1 ./:)':+a? $ «,a: +a: +a:
n,&a2 nza2

+ «,a' + (1 - /)a? + a? 2 «,a' + a? + a?

+:> k(PA) > k(t'\'í)

Por outro lado,

«,/a'a: + /(1 - /)a:(a? + ail) + .fa:(a? + a:) ? 0

o«,/a'a: +/(1/)a:(a?+ a?)+ .fa?(a3 + ail)+ «,,/a'a? - m./'a'a3 Z.
+ m/«'al?+/(1 - ./')'?(a: + a?)+/ail('?+ a:) + «..fa'.IÍ m/a'.3

7770-2a2 + n a2a2 + nza't > .nria2ar2 + nlo-2a2 + mo.4

O l«:.' + ./(': + a:)l [ma' + (1 - /)(a: + a:)] ? «'a:(«:a' + a: + a:)

«,«?+:fl ?t ? . ,«'T
«,a: + .-j?+a? ' «,,a: +(l - .f)(a? +a?)

++ k(ss) > Ã:(p.l)

Deste nloclo. 0 < k(z'tr) < k(P.t) < A.(ss) < l

A.2 Obtenção de preditores empíricos

Pata optei estiniadoies d?\s constantes de eilcolhimcttto sol) cada\ modelo: l)le(i-

saiilos pi'iilic'littilleiitc est.iiliztl tis coiilpolleiltes (le x/illlaii('ia. validos ol)tel t'stllliil(l(}..

ies pi\iil est?ls coiltpotie'cites ttsalt(lo o iiiéto(lo (los illotnc'fetos. a pl\ini' (las espetam)ças
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Pieditores e pieditoies enipíiicos

dos (luadiados médios da }\.nálise de variância. Lembremos que estes cluadrados

nléctios podem ser expressos como foinias (lua.drática.s Ys'Ays, com

"- '«- :, :(-«*#)«.-«.-:«"«:'.".«"-' :-"«;,
e

A t)I': (i« ® p«.) para o cluadrado médio dentro de grupos

ena que P. :: 1. a iJ. e a é um enterro positivo. A esperança destes quadrados

médios é obtida como

E(}'';'Ar;) lt''«(v;)AI + z(V;')A-E(}''';)
(}''';)AI .

O resultado E(y;')A.E(y;) = 0 é uma consecliiência de E(y;) = 1««:p sob os três

iiloclelos e AI..: = O.

Usando esta expressão, vamos obter os esticadores clãs constantes de encollii-

n-tento sob cada. modelo em particular.

A.2.1 Modelo de Permutação Aleatória

Sol) este nioaelo

b''ar(}''';) -(o'? + ''?)(l« ® lm)+ a*'(l« ® Jm) - =k-(J

Pala o quadra.do médio gentio cle grupos (Qivl)), A = in(ni

de nloclo (late

2

,.®J.)

i)I'' (l« ® p«.),

2 . .2

\'«,'o'''HA - ;:E;iibü« 8 P«J
e

E(Q.t/o) = [7' lua/(}'";)AI = alÍ + a:

Pari\ o (llitldi'a(lo médio cnti(. grupos (í2i\rE), A = (n. l)

mo(lo (late

"«,''*;,« - {v (-« * #)
' (-,.-+). .
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5 A.2 Preditores e preditoies ei)-tpíricos

e

E(Q.V/E) it,«r(]''';)AI

«.«*'+ «:+.?

«.a' + (l - .f)a? + a?

Assumindo que a variância do erro na resposta af é conhecida e igualando os

cluadrados n-médios observados e esperados, obtemos cine ae2 + o-2 . QJa/Z) e nzâ2 +

(1 -- ./') ? + a? = QiA4.D. Assim,

«.a' - QWZ - (1 - /)â: - ail

Qa./.E - (1 /)(Qitan - a:) a:

f)QÀ-ln fiar

Como k(PÁ) := satisfaz que 0 $ k(P'l) < 1, seu estimados

tainbéin deve satisfazer esta condição. Portanto, um estimados pala A(PA) pelo
método dos monaentos é

1 0 se Qiü4E = 0

Se re-expressaintos k(PÁ) como

À;(P'O- ma2 . ",.*:+f.-' .,n«"+/p.(a3+?fl
' 7no-*2+a?+a? na*2+ag+a? ma*2+a?+aj?

enl cine pt = a?/(a? + al?), uin estinlador alternativo (pelo método dos nionlentos)

para, k(P.4) pode ser obtido assumindo (lue pt é conhecido. Igualando os quadrados

i)médios observados e espetados obtemos raia 2 + a2 + a2 :: (l?zl/É;, â? + õ:l? :: (l?ivl)
p' n}.8*2 = tive Qiü//). Assim, unl estinlador alteinati'ç'o pat'a k(PA) é dado poi

1 0 se (2.vE - 0
ÍI(P.'t)..l / ,.l.,p /. r.\r. ,n\

'\«,-(.,~'~'' ;1""") «.«,».

Ã;Í-) . '2m'.E / :
se Qii/E > 0

A.2.2 Modelos de Scott e Smith e Linear Misto

Sol) o .\./SS e o ivZ,]i/ temos

i/«,(V;) .fi,. +ó:J,.)i-l
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li A.2 Pieditores e preditoies empíricos

eni que a? = a? + a: e b2 = a2. Pala A = in(nz -- l)I': (l« ® P« ), temos

}''«(}''';)A - ;;(;i-:-D :â «?P«

e, portanto,

E(Qit/O) luar(}''';)AI - ; >ll: afl\ ' 'i-l

n

P'" "-(" - :)':(P« * '«), «;«. «".

"-''";,« - aL-ü (1:!'.; * «'',1 -«) * ,«'J ''/
e

E(Qi4/E) luar(}'';)AI

(A.l)

ou, e(luivalenten:tente,
n

lZ

E(QjvE) - ; >1:('? + "'ê'')-

Pala optei os preditores empíricos, vamos distinguir os casos de varia.ncias intia-

grupos iguais ou diferentes

(A.2)

Vai'iâncias intl'a-grupo iguais

Quando as variâncias entra-grupo são iguais (i.e. a? = a:, para t.odo { =

1. . . . , zl), tentos a? = o: + al?, pa.ra- todo í = 1, . . . : r} e as espeiauças dos (luadlados
médios se redttzelll a

Z(Q't/O) - a? + a:

EÇQitiE)= ma'

lgttlllando os (lii:l(Irt\(los file(nos ol)seiva(los e espera(los obteiiios (cite ol? + al?

QxíD. il\õ' -t a'i-t 8'i= Qxln e tl6' = (2XIE QXiD.

(
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Pt-editores e pie(titoles enlpíiicos

Para estimar X;(L'V/) :; ;;;l ma'

9

(que satisfaz que 0 $ k(ttr) $ 1), piopo-
1110s

:''", - {=., (., '"â3") : ::::: ;=
Para estimar k(ss) = k(t'}/) + /(l -- k(LAr)) = ma' t aí t a: (que satisfaz

que 0 $ k(ss) $ 1), teillos duas alternativas:

n"' - "'''"' *- ., (: i;'''"')
1 /

\«««(., ~"' &ã"")
otl

ilesa . mã' + / (a: + aD
7nâ2 + ? + 8?

Í/ se Q.UE :; o
' \«-(..'"'Qg#":) «.«',»'

Estas constantes etnpíricas satisfazem que 0 $ k(z'À/) $

0 $ k(P'i) $ k(ss) $ 1 e o $ k(z't/) $ illss) < l

se Ç) $ Qh'iE 'É QiN4D

,i..,.:: '' l se (2ii.=f-E> QilfD

$ iS"' < 1,

Variâncias inti'a-grupo diferentes

Considerando (lue

' í=1 .j=1 '' 1=1 L''' ' .j=t J

e igitalando os (liladra(los médios obter\;a(los e espetados, ploponios colho estitnadoi

pelo nlét.odo dos nioiitentos de a? = af + al?

'p-'"-iÜ;lL-DECK; rD'-!E ;í!'l >1:K; -r):

l /\.3)

A partir de (A.l). podemos obter (onio estimados de /lló2(> 01

,,:# a-:(0. Q.vr - QvO). (A.'l)
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g A.2

cle nio do adie

Da.m

pode(

S

e

tJS

P

a? + rip.b2 pode sei estimado como

ce -t ntbz = S? -F mn=(0, QiÀ'IE -- QNÍD) = ci.

asma fotnia, a partir de (A.2) e considerailclo que

~«,- A$$''; ,',: - 1$"Ç-au- :$~;
elos obter uni estiinador alternativo de a? + nbb2, dado por

« +«b' - d?. (A.6)

Estas expressões pertnitetn obter dois estimadores de Altar) . ;;;ll;:i a? , dado
Dor

0 se Q :: 0

A pa.ini de (A.7) e (A.8) podemos obter dois estinladoies de X;fss) coillo

i;!F''-i;ff"'--/(: '''') p':. '- :,'

Unl estimaclor alternativo de klss) pode sei' obtido a partir de (A.3), (A.4) e (A.6)
c01110

(Note que, usar(lo (A.3). (A.4) e (A.5). clieganios à inesnla expressão qiie

e«eto .l«:,«clo c; = 0)

Pai t] optei os l)ieditoies enlpiiicos tantbénl ptecisanlos subst.ituii t\s colHI)oiietlt

de x.,ariâncit\ est.inladas enl

. XIL 7:/(«:ó: +"f)
El:. l/(«:ó: + a?)

(A.7)
caso contrário

i;lf"'n -
0 se d? = 0

Ima= Í'o, OÀ'rZ ) , il caso contra.rioL \. a; ./J

ifÍ;' - :=" '''? -
0 se#-0

[ caso contiátio
L 'íí J

iilf'") -
maz Ç?Jllz c?'wo

q

(A.5)

(A.8)



A.2 Preditoies e pieditotes empíricos

A paitii de (A.5) e (A.6) derivados

L: 7:/c;
El:: i/.:

E

e

. E=:::E/@ x=::: r;/(v: --v")'
E=:: i/# ' EZ;;. l/(7: - 7*)'

O primeiro é colllbinado com tÍf'À/) e k(ss) e o segundo é combinado com kl2L'\r),

kl2SS) e ilXss) pa.i-a obter os preditoies entpíricos.



Apêndice B

Resultados da simulação

B.l Tabelas adicionais

Variâncias entra-grupos iguais

Tabela B.l: Nláxinlo acréscimo relativo percentual (.ARP) no EQNIS para a. iMG e

os preditoies obtidos sob o À/Li\4, o Jt4SS e o iM.f)H com legação ao EQÀ'iS do nielllor

preditor, pala as populações com variâncias intla-grupos iguais

Nláximo .4RP

População l Preditoi l F'::0,2 F::0,5 l F'::0,8

85

N - 10. Â/ - 5 & 
410,709

62,335

259.148

D.009 
INr = 10, À/ :: 20 l      
\' - 5(]. .v - 20 l      



5 B.i Roqltltnrlne dn qinl-.Inr.ã..

Tabela B.2: Bom deseiltpenlio de cada pieditor, para as populações comi variâncias

iDEia-grupos iguais

População l F Prc(licor % dos casos cni que

o prc(]itor cnipírico
tõtn EQNtE

tios ciosos clli que
o plc(licor cinpfrico

ó uluivalciitc i\o mc11io
o< AnP <15%

VpP . /)f . ./' l ex]tlin(]o

Total %

''fP.i,Pt.J
f)s, )t =

t),O1; o,91)

35.56

13,33
24,44
26,67
14.41
15,56

46,67
23,33
0

exluiti(lo

o,ol; t),99
22.22
}3,33

37.78
73,33

33,33
oo ,oo

21.11
74.41

6o.0o
18,89

55,56
2o.48

''ÍPõ,itt.f

t),Ol: 0,99
57.7B
Íj0,66
82,22

l ot) .0o

7Õ.5ÍI

cxluindo

bíG

h:lPA

xtss
.v/:u

MSS

&lG

xtss

.v/:H

NILX.!
MISS

.v/)A
.v(;

MISS

\/G

G

\!L X.!

//'.4

l(j
17

29

15

19

38

26

1)

19

41

41

46

18

16
18

1]

17

2()

()

17
31

31

( )

17

31

ij7

17

48
()5

79

t),2

16 07

S2

.36

2G

70

69

69

()3

52
()7

81

19

12

82

81

28

.30

19

32

23

S8

3

52

7G

73

82

9()

78

3S

19

22

+3

24

74

33

()5

37

14

48
48

16

26

ot)

.62

21

23

(jt)

81

73

.1 1

23

97
1!)

(j7

29

03

19

63

44
59

l(j
J8
14

72

81

J()
7()

iV = lO

.v - 5 fi7.78

45.50

17.77

o,8
05
[)7

67

11

()7

88

80
t)9

47
41

51

()9

]

S9;

45,56

JI.l
49,52

.5.2+

'4

96

70

77

95

10o

67

t)o

1+

oo
39

t)o

37

sl

9()

61

83
88

loo

o,2
22.38

12.8(j

IJ,29
13,33

59,o5

14,29

12.86

(; o . oo

29,oS

72.86
87.14
J8,1o
7o.+8
27.62

N - lO

.\,/ - 2o
87

32

3

S3

10i)

83

l ( )1 )

;3

S

7(. S5,7

58,57

o,s
61)

22

63

41)

'o.95
25.24

'o , !)s

33,81

69.52
3o.18

o.2

()

1:3

33

34
)

1 1
3U

l
' )

12

33

33

'6

43

3S

.l !) SI

38.o1
()

15.5G

;33.97

í) .2(;

+5.41
[).+]

32.(.

45.41

.y.9o

:37.5o

48. 1( )

7o.93

-!8.5

4S.lo

72
!)S .6 (j

43.
S3.117

t iS . tj 2

l oo .oo
4S.lo

.\' := 3i)

À/ -

l (}1 ).{)o

).s

15.S2

3o.1o
'í).4B

.i9

)ii.] 7

4 S. l o

S2.$Í
õll..
l )t ) . ( it )
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g B. l Resulta.dos da sintulação

Tabela B.3: Desempenho mini de cada preditor, para as populações cona vtli-iâncias

intra-grupos iguais

População Pre(tutor % dos casos enl que

cada preditoi- empírico

bên] desempenho ruim

cona relação ao melllor
.4RP >50%

qp.,p.,f exluindo

Ps ) Pt.
0,01; 0,99

Rláximo .4RP (%)

exluindoWPs,Pt.,f

P:,P.

0,01; 0,99

8T

N -lO

0,2
MG       79.55

0,5 Ü      
215,42

L92.82

149.99

0,8 Ü        
Ü/ - 20

N -10

0,2       53,68

165,14 L65,14

0,5 Ü        
0,8 Ü        



P pqll it aria.= H n qinllllnpãn

Variâncias entra-grupos diferentes

Tabela B.4: Àláxinio aciésciino relativo percent.ual (ÁRP) no EQhlS para a À/G e

os preditoies obtidos sob o A/LIW, o /k/SS e o iM/)H com relação ao EQÀIS do ineljior

preditor, para as populações com variâncias inti-a-gi-tipos diferentes

N,máximo ,4RP

População F -0,8

N - 10. À4 - 5  
104,474

36,517

64.231

0,123

+10,704

62,415

259,148

0,054

702,816

68,743

447,713

0,019

V -10,JV -20  
104.634

96.231

80,672

0,190

411,188

158,651

316,101

0,066

707,205

174,742

560,317

0,015

N - 50. Ã/ - 20 
907.802

182,014

713,620

0,022

2387,18

194,515

1814.28

0,008

3861,40

197,824

2966.39

D,OOI



g B. l Restiltaclos da simulação

Tabela B.5: Bom desentpenlio de cada preditor, para as populações com vai-iâ.ncias

entra-grupos (tifelç1ltes

17.26

11.9o

o.6o
11

7.74
0

83.93
72.19

81.12

35.2(]
51).(ig

89

População F Pieditor l0s ci\sos clll (jllc

o i)rctlitor empírico
lóm EQNin mínimo

l0s ciosos c'lll (ltlc

o prcditoi cmpíi'ico
L (lui\.ilcntc no u)cllior

0 <.+RP < 15%  
#l} R . })t . }  

dl),, pt, j

.:'ll:ll:.
f 1} B . }} 1 , f

:';;l::;

.v - Ü

[).2 g           

 
g           
g           

\f - 2{1

t),2 g           

 
g           
g           



g B. l Resultados da. simulação

Tabela B.6: Desempenho ruim de cada pieditor, pala as populações com .va.iiâncias
intia-grupos diferentes

9â (los c l os cm (!tlc

ca(la prc(licor ctnpírico
têm (lcseinpctlllo ruim
com relação ao incll)ot'

ARP > 5o%

'vi)* , })t , J exluindo
Ps l)t =

o,o1; o,99

Nláxiiilo .AnP (%)

''ÍP*,Pt, j cxlttiil(io
Í)s . $) t =.

0,01: 0,99

9()

 
[).2          
o.s Ü        
  É        

\f = 21)

[).2          
  @       

Í).8 8       

\r = =ll

[).2 É        
l,s          
b.H        



8 R9 Resultados da sinutlaçã.o

B.2 Figuras adicionais

Figura B.l: Acréscimo relativo percentual iio EQNIS da À/G cona relação ao nQxls do
melhor pieditoi pala as populações com iN := lO, .v :: 20 e valiânci:\s intia-grupos iguais

e conhecidas. O eixo denotado por f totlla valores 0,1; 0,2; 0,4; 0.5; 0,6; 0.8 e 0,9. O eixo

denotado pol F toda valores 0,2; 0,5 e 0:8. O ntáxinto valor pala o eixo denotado poi %
é 710
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ÍI B.2 Rpqli[tnr[ne ,]n .:in)ll]nP;in

Figura B.2: Acréscimo !elativo percentual no EQÀÍS do pieditoi do :vZ,.\.r com relação

.lo EQXiS do nlelhoi pieditoi pala as pol)ulações colei iV := lO, ,\..r :: 20 e variâncias intia-

grupos iguais e conllecidas. O eixo denottldo poi f tolhia valores 0,1: 0.2: 0,41 0.5; 0.6; 0,8

e 0,9. O eixo denotado poi F toma\ valores 0,2; 0,5 e 0.8. O máximo valor pala o eixo
denotado poi % é 175.
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g B.2 Resulta(tos da sinlttlação

Figura B.3: Actéscil)}o relativo percentual no EQNiS do preditoi do Ã'fSS com relação ao

EQX'rS do ntelhor preditoi pala as pop\ilações com iV := lO, .v = 20 e variâncias intiag-

rupos iguais e conhecidas. O eixo denotado poi f t.onlt\ vt\lotes 0,1; 0.2; 0,4; 0,5; 0,6: 0.8

e 0,9. O eixo denotado pol F tomit valores 1).2; 0,5 e 0,8. O máximo valor pi\ia o eixo

deiioLado por % é 560.



g B.2 R pçil ]tnr] nq rln qi ml 1 1 nF?in

(a) Populações com N 10, A/ - 5

(b) Populações com iV 10, A/ - 20

(c) }'optilaçõts covil .Xr 30. .v - 2o

Figura B.4: .Àcléscinio relativo percentual no EQXiE (los pre(tutores empíricos caiu

relação ao EQXIS dos preclitoies obtidos sob o ii./Z,Jv. o ivSS ou o JL/PA, p:lta. ?ls

popult\Cães com \ aiiâllcias intta-gittpos iguais
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Apêndice C

Detalhes sobre a obtenção de
. e 'B l e i .P .l e

estimadores e preditores ótimos

em presença de covariáveis

c.l Amostragem em dois estágios

C.l.l Momentos de y e X(A)

Poi simplicidade só va.mos desenvolvem Ee:e:(X(t)), yar(:C,(X(t)) e
OouÜC,(X(*),X(')), pa.ra k,Z = 1,. . . ,p; k / Z. Os termos EC.a(y), yarÜQ(y) e

Cave.e:(Y, X(k)) são obtidos enl forma análoga. A(lui o subíndice Ci denota espe-

rança com relação à pennutação dos grupos e o subíndice C2 denota espeta.nça com

relação à permutaçã.o de unidades em um grupo

Pala k = 1, . . . ,p , temos

Eae,(Xa)) = lzW(l.v ® l.v) (c.l)

e

C'o'uâe, (XK) , Xm ) ',,;k,l(P.~ ® J.«/)+ a.;k,(l.« ® P.-,) (C.2)
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S c.i Estinladores e preditores ótimos eln presença de covariáveis Detalhes

c0111

ap;k,. = ]7L-Ípw'pxpm

as;k,l :: -=;=L-- x(kyPÀr x(1), pai'a

«'~' - («{*', . . . , «s'y ' «'»

enl que p(k) é o vetor das n)édias da variável k para os JN grupos, a;«k,z é a covaiiância

entre as médias dos grupos para as variáveis h e Z e a.;k,i é a covariância entre as

variáveis k e / dentro do grupo s. Denotemos tantbém por p(À-) C IR a média geral

da variável k. Enl paiticulai, para k :: Z, tentos

I''"e:., (Xm) - ai;*(P., e' J«) + a:;*(l.« ® P.,,.)

com oi;k :: a/l;k,k e a:;k. :: ae;k,k.

1) Obtenção de Ee:Q(X(k))

,N

'..,'*'", - ..., l.« » :«, (,$.«''') *'~1
*. {'« * :«,*, .. l(,$:«''')

= Ea I(U' ® IÃ,f)JÜ/ :(I,V ® JAf)Xa)I

poiscoi[[o lã,tc.(Um) = iA'f :JÀr, tenros O.Ee,1€. (UM) = © ]à/ 'J.v = JA/''(l.v®
J.v). Logo,

5 5

(k)X

Ec.e:(X(k)) = (Ee. (t./') 6) 1À.r) .v l(l.v 8 JÃ/)x(x')

N iJA]' :(J.v ® l.v)(l.\ ® J.x/)x00

.V t.v-i(J.v- Q9 J.t/)x(x')

1.~, ® l.*/ )

.V ilü/--i $ Ü «:'') ':.~- * :.-.,
2) Obtenção da C'oL-ÜQ(X(x), X«))

C''t'e.b(Xw: xm) = C'ouü IEe,ie. (xw): rolo (Xw)j +Ea lc'oz'{,rc. (xw. Xm)j
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g c.i Estimadores e pleditoies ótimos em presença de covariállgis - Detl. hes

Inicialntente obseivenlos que

co«ã lze,i..(xm),zç,ia(xm)l
= CO'UC. IÀ./ l(t-/ ® l.\.f)(IIN e) JÀ./)x(k), À4'-l(U' {8 1Ar)(l v ® J.\./)x(r)l

(k)X jv

alas coilio

JÀ/ O

O J.v . l l *g'
E!. ,If') :«~

xE. ,!') :«

.(x=: «11) :«..

(ljv ® JA/)x(t) =

0 0 J.v/

'plot&/

o. Ji{/ i(l;v ®J.\:r)x(k) = = P(t) ® l.\,í

.P$) ]- À.r

e obtentos

co«e. lzc,i..(xw),%,ia(xm)l
- ao«e:[(U ® l.«)(Pm 8' 1.«),(U' éO l.~,)(PU a' l«)]

= (;ouC: ]U'P(k) ® IÀ./, U'P(r) ® IÀ,r]

u'pw ® i.«)(pm'u'' ® il,,)l - ze- (upw i../)ZÊ.(upm '8 1«,)

- Ee. 1U'pWpm'U'' ® J«,.l - JV''(J.vpW ® l«,)(J«,PW ® í...y

c(U'pm)«c'(Upm)l ® J.« - pmpm(l», ® l.-.)(lk ® il«)

- zc. {bw' ® i.d«.(U') l m' ®i,.J«.(U)I'} ®J«. p'ou«' a' J.«)

= Ea l(pw' '» l.~.)t'ec(U)t'ec'(U)(}tm ® 1.~,)1 ® J.l/ -- /z.m/,.m(J.v ® .l.v)

= {(pW' ® l.v)Ea it,ec(U)L'ec'(U)l(pm ® 1...,)} ® J;v -- llH)pm(J.v B J.v)

Poi otttio lado,

Ea l ec(U)L'cc'(U)l = Da lnec'(u)l + ZC. IL'ec(U)IE{. lt'ec(u)l

- R;=p.~, ® p.~- + -Ã=(i.~, ® i.~.)Hl~; g il.)

- -;r:---P.~, ® P.. + -L(J.~, '9 J.«)
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g c.i Estimadoies e pieditores ótimos eni presença de covaiiáveis - Detallles

o (lue intplica. (lue

co-ü lzc,t..(xw), Ee:1€:(xm)j

pw' ® i;«)(P;« ® Px)(p IA,)j 'a JA/

+ )b l(pw' ® l,.o(J.» ® J,d ® l.«)j ® J« - pmpmo,« ® J.-..)

= )Í.L-Tp(krp.x.p(') 6) Pjv ® JÃÍ + );ãp(kyJxp(/) ® Jlv ® J.t/

pWpU(Jx ® J../).

Agora seja al.;x;,z = 1 p(kyPX p(1) C ]R e notemos que

«"' '"" - «"' :~::«" - IÊ«:~l l$«''1 - ~'««'««'

Co"e. IEC,ia (xw), Ee:1€.(Xm)j - a.;*,, (P.v ® J «).

Para obter ZC. lc'ouOiC. (X(k), X(1))j , calculemos primeiramente
c'-e,1€. (xw , xm).

''-:,-;. '*"', *«', - '« , ;: I'« * :.«,($.«''') *"', .« * :«.,(.$:«'

'" * :»..' ''".,..[(;.«''') *'*',($.«''') *'''] .«' * :«.'

T.non

(C.3)

(U' 8) 1.v x(z)

U bservando que

($.«''') *"' - ($.«''')

(k)X l

l=:: l(k)X

podemos concluí (lue

/' C'oL'e:1Ü(U'( ' )xÍQ : U'mxl') )

l

\C''''Üta (UG~Dxlf) , UmxlQ )

Cr0 L'€2 le 1 ê u''-,
s=l

x(k) x(/)

:::':':l::'.'.:'::.,::::)



S c.i Estitnadores e pieditores ótiinos eni presença de cova.dáveis - Detí elles

Pala s = 1 , . . . , iV, notemos que

c"e,i.. (uwxS© , u'mxSO) - c'"e,ic. l«.(uMxÊO), "'(u''4xln)l

- c"e,i.: l(xSn' 6' 1.«)"'(u''4), (x!''' e' l.«)"'(u'''')j
= (xSn' ® 1«,/) Cave,1Q jt;ec(uH), uec(UH)j (xl0 ® l../)

- ii!.'T (xSn' 6' 1.«)(P.' ® P«:.)(x!'' ® l«..)

= ]iÍ;:-T xlH'P.w xl0 ® PÀ.r

Denotando por a,;k,l :; l x(kyP.v/ xSI) C R a covariância entre as variáveis ke

i dentro do grupo s, segue-se que

Cot;e,1Q(U(')x(k), U(')x(1)) :: a,;k,i PAÍ, s = 1, . . . , N-

Aléln disso, para s / s* tenros

c''-oi.. (u'MxlQ, uo')xlt)) - (xS©'e'l.«) c;-alc: l«c(u'u), "'(ub'))j (xl?'81..,)-

Colho a aleatorização no grupo s é independente da aleatorização no grupo s*,

c''"',i.. l« (uu),"'w''''')j -o v;,'.*, .,.* - l,...,x.

Assim,

''"., .. [(3:«''') *'*', ($.«''') *'''] - g.'«,;*.. * -«.' - -.,;.,. * '.-.'
enl cine

i\r ;A-.l} .

Tnon

C'ol.'e:1«(XH'), X(0) =(U (8 1.v)(D«.:..., ÇÕ P.v)(U'' ® l.v)

= U'D«..;.., t./' ® P;v

nit\triz diagonal com a posição dos elcnlcntos a..:x../U e iiiilal\otenlos (late t,/D.. ..
ti ocacla.. Portanto

Zü lc'ot'oiü (xw, Xm)l - Ea (UD..«».,U') ® p.x/ - a..;A..ll.v ® p.l/ (c.'i)

9Ç)



g c.i Estimaclores e preditoies ótinlos enl pi'esença de covariáveis Detalhes

eni que a.;A.,z :: ]V >, a,;x;,z é a ntédia das covil iâncias entre as variáveis k e l dentros::l
dos grupos.

Finalmente, de (C.3) e (C.4) obtentos

\r

(Jo'ue.e,(X(k), X(1)) :: al,;X;,l(PA ég) J.tr) + ae;A.,/liN. ® P.v

C. 1.2 Momentos de Z

Com base nas expressões (C.l) e (C.2) obtenidas na seção C.l.l para y e X(x')

k :: l, . . . ,p, podemos concluir que os momentos centrados de primeira e segunda

ordenadeZ= 1 ' 1 cR(p+i)À'vr.são:
«c(X

Ee:e,(Z) (l,+l ® l.VA:r)P

em que p :: (p(v),p(i), . . . , /z(P)y C RP+l é o vetar cona as médias gerais (ta variável

resposta e das p covariáveis, e

««,...:',, -- (:, B
l

= E,. ® PIV ® J.v/ + E. 8) 1.v (8 P.tr = V,

en] que

E, - ali;,(P.« ® J.«) + a:;,(l«, ® P.w) C R''''"*'»"'

>lX,g :: a/i;X,!f 8) PXV êD J.\./ + ae;X,glN e) P.v C iRPIV.vXIVi\f

Ç

>-.\' " >'1,;x '8) P.\ e9 J.v + >lc;.\-l.v 8) P.v c R.p''\'vxp.\r.\f

com c''/.;x,w, o'.;.v,,, EI.;.v, E.;.\, E,, e E. definidas enl (4.5), (4.2). (4.6). (4.3)
(].4) e(4.1): tespectivanlente.

C.1.3 Nlomentos induzidos para a parte anlostrada e não
amostrada

Clonsicleienlos uill processo (le anlostiagein alcatórit\ com (leis est.iígios sem

reposição de unl \ população cle interesse. No pt'in)eito estágio escolhe-se liiii l tlnlos-

ti?\ de /] grupos (n < ]Xr) c ilo segundo estágio cscollte-se ilnl?l aiilostia (le n uliid?ides

100



g c.i Estinaadores e preditoies ótinlos em presença de covaiiáveis - Det,allles

('m $ iA/) ein cada unl dos grupos anterioiinente selecionaclos. Subdividiinos o vetou

Z* eni uma parte ainostrada (denotado Z;) e outra não a.mostiacta (denotado\ ZL)

Deste Díodo,

em que

R4 = lp+i ® Si, { = 1,2

Si :: li. ® li. C IR""xvA'f

ri-. '8 la' 'l C ROv-''-«m)*'" ''

\.l2. g) l,v/

e li., l2., li. e l2. são obtidos das seguintes pattições das mau-izes l,v e IÀí:

=
li.
l2.

e

com
t) {::) - (:.: , :.,)

::. - (:« , .«*'.«-«,) - ':.
:,. - (..«.-«,*. , :,..-«) - :=,

Itt = 1,.

0t2 ;:: 0«x(.V «) :: 02i

l2u = 1,v ,.

e

i:. - (:« , .«*'.*,-«,) - i:.

i:. - (..,..-«.,*. , :.-,-«.) - í:-Ot2 = O,«x(.\f m) ' O2i

A paitii dos néon)entoa de Z*, poclenlos obter os liloiiientos de c01110

segue

« , ll;ill - l::l , , , - l=:) , ~'« - 1:il ««'

1o1



g c.i Esticadores e pieditores ótimos enl presença de covaiiá.vens Detal1les

em que

]'; ":"' - ':,*: * ':, l::::l
0«,« XP,V .\f \

l«® s- ./

1:«::,1:J":'"l
l.®l.

07)nm

e

PL
.0.w.t,

S2 OiV,v nrnxplNi\4

op(Nlà/ n77z)x.Vlv 1, e)s, :==="l
;;l =:'l
.l==:,l

pois

s:(l,» ® l.«)
'i..®i:.
le. 8) 1.tí «~ * :«., - l::::: :::::::l - l::::';=l

IINr.v rllll

2)

I''rir'ei(. ll ll C'''-ae:(Z;. Z;) C'o''ae:(Z;, Zh)\
C''''e.e:(ZL. Z;) C'o''aQ(Zh. ZL)7

RIVRI RiV R;
RzVRi ReVR;

1o2



áveis - Detalhes

Pala facilitar o cálculo de cada componente, consideienlos as seguintes paitições

de P,v. PÀ,r e JA,r

Ptt = 1. JV iJ«

:::) ..-: Pi2 'J«*(x-«)=Pjli

P22 = lw ,, -- JM iJJV

il.,

,~ - lÍ=: i::l - 11::1 - o., :«)

Jii = J.. IÍi. - J,«xjv - lj.i

IÍi2 :: J,rlx(.vd-m) ;: IÍ2t li2. " J(À/ m)xiV/ :: j.2
J2u = JÀ/ ,,.

É.: w--l. F'-. ,Ê':,) j..

':,- " :'«*'.,-.,-P;: F',.-(É:.,Ê'«)-i,. --j,.-':,
Ê'22 = 1.\./... ÀCf :J.\.r .

Vs=RiVRi
: ® S-)(X,, @ P.~ ® J.-.+ X. .B i.~ ® P.-.)(i«- 'S SI)

= E,. 8 St (P.v ® J.v)Si + E. '3 St(l.v çõ P.v ISi

Si(P.\-3J.x/)SI = (ll.Bil.)(P.x.8J.v)(l.i®Í.i) = li.P.v1.l:3i:.J.vÍ.i = Pide:J

S.(l.\: 6) P.v)S::: li.l.vl.i 6) 1i.P.vl.i:: lit B Ptt

Pi2 \ / Pt.

Pz2 ./ \.P2. - (Ê'.:, Ê'.,),

Calcttleinos agora cada componente de yczz'(-(:

v:

n

1.sendo J.*ó

c01n

e

c01n

,.)

c011]

1 1

(

1 1[ + l ÀÍ 1. e ] l e\' v \ / .l '--) l



5 c.i Estintactores e preditoies ótimos em presença de covaiiáveis Detalhes

Poi'tanto

Vs- E,.®(l« :J«) ®J«+E.-81«®(l«.

b)

Vsn= RiVRj!

® S:)(E,. ® Px 6' J.-.. + E. ® 1,« ® P.«)(l,*: ® Sj:)

- X. ® S-(P«, ® J,«)S(: + X. ® S-(i«. ® P«.)Sj:

com

:-(-,» * '«);; - H.. ', ::JP«. * ,.d(:.: « i., , :.: * :«,)

- o:. * i:J (a:'.« '; ,.do.. * :.J , (-«. * '«an., . :«o)

n:. * i-J (-«,:.. * '..:., , -,.,:., " ',,:..,)
( li.Pivl.i ® li.J.t:rÍ.2 , ll.P/vl.2 ® ii.J.\.rl.\.f l

Ip.: 6' j:, , p« a' j:. l

;-H«.* 0;; - 0..*: J0~* '.,a(:.: *i.,, :.: *:.,.)
l li.l/vl.l ® li.P.\./l.2 , it.Ip. l.z ® li.P.t,/l.t./ l

li: p ,, o:,® Ê'..l

e

Note cine

Pi2 r8)ji. := JV IJnx(j\r n) CI)Jmx.v :: --JV IJ,,,,zx(.v n).l/

C

',.: * '.. - '«*'«.-«, « (:« ,«'-''.: . "'--'«:*'.-'-«.,) - .«,«*',~'-«'."

de litodo club

"« - -,. * (n« .~' ''.)''«:*.*' «.,, .~;'',««.*'-~'-«,«)

*'«"'" «:, '"«-*'~-«,«)

- w,. :J - (:« » ,»,*'.-'-«., , '"«-*' ~;-.,.«)
\; ISI /n l ,.. ..,

/1

10+



li c.i Estiinadoles e pieditoies ótimos enl presença de covatiáveis Detalhes

.)
Vn=R2VRâ

=(1.+l ® S2)(E.. ® P.v ® J.v+ E. ® ljv ® P.\./)(l/,+i ® Sj!)

(P«, e' J.*,.)Sj; + E. ® S,(l v ® P.«)Sj;
c01)]

;,'-.« * '"'';; - lii: : íi:) '-~ * ,«., o. * :« , :., » :«õ
/'li.PNI.i ® Í,.JA./i.2 li.Pjvl.2 6) i,.J.\.rl.\f N

\.l2.Pwl.i ® l.*/J.ç/i.a l2.PJvl.2 ® l.\,rJ.\./l,tr,/

Pit ê) J22 Pie ê9 J2.

P21 ® J.z P22 e) JA,r

e

;,':~ * '"',;; - li:: : 1::) ':~ ~ -«, o. * :., , :« * :«)

/'lt.liN1.l 6) 12.P.vl.2 li.l;vl.2 6) 12.PÀ/IÀ.r \

kl2.lxl.i (8) 1ÀrpÀ/l.2 l2.lwl.2 e) IÀ./p.vlx/,/

[ti Q) ])22 0t2 ê9 P2.

02i ê9 P.2 l22 6) P.\í

Note que

* '.«,;; - l:;:.:i:i,T.i:= .L=':':'Y=::'=';1.,l
r l.®J.v-,« 0«Gv «Ü"hN-")''/'l 'J.\.v-«":
\.o(jv «).l/x-(.x/-«ü l.\:.. ® J.v ,/

S2(P .\-

e

s:(l.~, ®
rln '8 (1.v--.. -- .\./-tJ.t/-,«) O.z(.v--m)x('V--n).t/

r.\flor :; L 0(.V'--").t/*"(v-"-) l.v-«®(l.X/ -- :v-tJ.x/),

rl«(.v-m) 'v l1«8J.\r «. O«(.\f-"-)x(V-«)-\f \

k 0G~, ,.).x/xn(.v «Ü l(.\:-.).v .v-'l.v ,.e:J.v7

- :,«"-,.. l..J.=Zii.l:' ,. ''';i' ::'.;; «,*'l
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li c.i Estiinactores e pieditores ótiinos em presença. de covariáveis Detalhes

portanto

VR = E. ® l.v,t,Í-,.« + (E,. -- Ja/':E.) ® r. 1« 6) JA,r m

\.O(.V n)Àrx-(À/ m)

O«(À/-m)x(A' n)'l/\

l.v . ® J.v ,/

I''i Z-8tt \-é9 J N' à..[--l\ln.'

C.1.4 Predição dos valores latentes dos grupos amostrados
usando informação das covariáveis

Calculemos ca.da componente de

d© - l.b Z; + LL IFb PU + VRsV;: (Z; - F; PM)l

1)

':. * "'::' , .--«) l....*., -'*' * :,..l
en] que

ys ®n. 'll,.)ys

2)

.j=i,l-h ''h p''' - (:« -* «''::{.,.,. , '-*'.» «',*' 'nxl, (.V.v «n:)

v) ,'«' :«

1o6



S c.i Estiinadores e preditores ótinaos eni presença. de cova.tiávei! Detalhes

3) Observando que

"« - '', - "':-., * l:l=,: :1;:=«1 ~-',, * ,..«.-'-««,-"'

1: :=«1 -'«-:-,*1] r: :::l
':;l*l: :::;==«l

:l»l: : ::l
ns;p VRs;v,.x

RS',X,y

com

«;' - .'i;, - l\í :'';,

o';..x - cr/«v,x -- i\4 ia.;,,.x ' ax,p

EX :; E/.X -- Àd'-lEe;X

podemos concluir (lue

-Ç:'«- - («:: , «.,)
c01]1

«-. -(:« * .''''::.,.. , '«*'." «,.«) "«;,

= (1« ® iv il'v .) lo-.,2(1« (8 J(.v-«:)xm) -- JNr ia2;, (J« ® J(.v

- (gF) [«;'':« * :,' - '''''.;;,'. * :;«
- (l .f)(a;:l« - .V 'ali:,J.) 8 il«

«}) x ir. )]

(C.3)
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5 c.2 Estinaaclores e preditoies ótinios enl presença cle covatiáveis Detalhes

P

«« - (:« * «-::1,.,,, , '«*'.~' «,..,) ««;,,;.-

- .;* « lo. * «-::',.,. , .-.~-«,~) l:U::::;::,:«ll
,«** lo«*«--',.., .-.~-»o l:: : ;:: ll

(#Í") .';.* * :. * :;,. - '« :.,.;,,* * '« * :;
- (1 - ./')(a;,x ® 1« - iV 'a,.;,,x êO J«) ® tl,.

= (1 -- /)Bi2 (C.6)

Poi outro lado

v;:(z; ':,~', - l::: :::l l....;:,'lÇ:'= :..l
r $'ti(ys -- ;iUi..) + $'i2(uec(Xs) - p('\') ® l,...)\
kU',.(}''s i;ut..) + q'«(«c(Xs) - p('u ® l.,,:)7

Porta.nto,

LÇ: V«V;: (Z; F; Pu)

(}'''s pUi..) + q'«(-.(X.) - P(''') ® l,:..)l

+ A12jW21(ys -- pUi..) + W22(uec(Xs) -- p(x) ® l,.,,.)l

+(i -/) IB., q'-- + B.,@,-j(}'''. - pui,..:)
+(1 -/) IB:- q'-, + B.,g«l(.,«(Xs) - p('''0 ® l,,..)

à.ssini podemos coiicluii ([ue

ÕÍd . 1., Z; + i,h iFh /i + VR.s.V;'(Z; - F;. iin))l

= /':rs + (1 ./');iUi,.

+(1 /) ln-:q'-- +B.,ü,-l(}'s -pui.,,.)
+ (l J) IBiiq'iz+ Bi2q'221(L'ec(Xs) p(~l (g: l,.,,.)
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:{ \./nz+ HIJVxxxxçtbtvLvu vl/Avbb-vvbvv -w l

C.2 Amostragem estratificada

C.2.1 M.omentos de Z, e Z
Pa.ia. o estrato s, s = 1, . . . , iN colho

Ee.(U(')) = JI/;'JÀ./.

iesença de cova.FiáveisJ]

.Ea(z,) - E 1(1,+: e' Uw) ',l - (l«: 'S A4;'J«..) '. - (lp+- ® i"')P,

Por outro lado,colmo

C'o't;(:(uec(U'('))) = (À4s -- 1) iPÀÍ. ® P,w.

e observando que

t/(s)y.
U- (s)X(1)

(l.--: g' Un) z,

U- ( ') xSp)

:g: n.--: ® i...,),$. (:.*: * "''')Ee. (Z)

temos que

e

PZ

oocieinos cona'L

I'a,'e. (Z, )

C'oue.(Umy,, Umy.) C'ouã(Umy., U'HxED) ' ' ' C'ote.(UMy., U'GOxSn)

C'o.,ü(U'MxÉ'», U'My.) Co',Ü(Umxld, U'MxSU) ' ' ' C'o-Ü(Umxld, UWxÊd)

cluir que
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g c.2 Estinladores e pieditoies ótinlos enl presença de covariáveis Detalhes

Note que

c'o-.. (u'MxlH, u'MxSO) - a'-e- l«c(uuxSn), -'(u'wxSO)l

- c''-.: l(xso' ® i..,..)"'(u'u), (xso' ® l..,,)"'(u'''')j

' e' i«,.) c'"a I".(u'm),""(um)l(xln ® l«,,)

' QO l«,,)(PÀÍ. ® PÀ/,)(xm ® l..,.)

'P.v, xSO ® PÀ/,

' a.;k,l PÀ,r,

de modo que

V'ar(. (Z,) = E, ® Pàí,

Além disso, como a aleatorização no grupo s é independente da aleatorização
no grupo s*,

}''-e:(z) ® P«.,)s=l

N

C.2.2 Amostragem estratificada e especificação de
elementos amostrados e não amostrados

Consideientos uin processo de amosti'agelll estratificado a partir da população

(le interesse, no (luar escollienios poi meio de unia a.mostiagenl aleatória simples

sem i'eposição Rima a]nosti'a. de tamanho 77}.. (n&. $ ia/,) en] cada um dos s e-sti'fitos,

S :: l, . . . ,J\r. Subdividantos o vetou Z* eln duas partes: tuna pat'te amosti'ada

(identificad(a ])elo índice S) e outra não anlostrada. (identificada pelo índice n).
Deste Díodo

1=:1 ,'
ein (luc

«. - .ã. (:,,* « :f:') . «'"''."*'.,*-'."

l lo



R C.2 Est.amadores e preditoles ótiinos eni presença de covari

i:: 1, 2 vem da seguinte partição da n-Latiiz identidade l.t.r.

:Í? - (:«, , .-.*'",, «,,)

:!? - (...*..-«.,*.. , :",,-«,)

:-"-.«"; d. Z*, p'''":" .b"' " :-"-.«"; -' l l ""-.
1::1...'*, - 1::1 *«'«' - 1:il««', «

-« - 3. l.l=,1 , «:;

-* - l$: o«: *::: l l.$: 1Ü,ll
$.1e«-«:

il:) í«,.,

(:«--: * :s=') ',«.,

. :s,:«... - l:::l, :":«, - l: :::i:l, 0«:*:!D.«.. - .,", .
(:«: * '!9) ...«, - '«'",-,«,,

2)

«.,- ll ill

neta.ellesa.veia

dosruir

Ri

A pa
segue:

1)
z;

R

l/v

.,

L''-a ( Z;

.C'ouü (Zh, Z;l

Vs SR

Vns R

'r:,=t;''l

P:lia fa.militar o cálculo de cada coniponettte. coilsi(lcienlos as segliintes pt\itições

clc l.v., P.v*

l l l

RIVRI RIVRb
R2VRI RuV R;



Estinladores e preditoies ótinlos en] presença de covariáveis Detalhes

(:s' , :s')
1«.

o(,v:

'«.,*'.*'*-«,,) - '11''

-.«.,*.:, , :"..,-...)
com

e

píl) JAd, :J..

P.\f,
píl'
p$i'

c01n PÍ;l = --Jt/, :J,,,,xov/, «J = PE)'

PS? À4. «, À4, :JÀ/, .,

Note que para i,j :; 1, 2

R:VR; lg:(1«: * :l:') g. (-, ', p.'JI
©

s:;l

/v

:,*:*:! l
,$. 1-. » (:!:'p«,:!;')l

com l:')PÀ/.l(j) :: P.j), de modo que

V. - .IB. IX. ® (i«, - h/s':J«..)l

VsX = © [E. ® (--JAC)''Jm,x(À./.-'«.)] ' VRS

e

v« - ,IB. ]x, ® (i«,-«, - al:::'".,-«,)]

C.2.3 Estimação da resposta total em cada estrato usando

informação das covariáveis

Calculentos cada componente de

fu . lv;-F;(F;'V;:F;)''(F;'Ls+ rh'i,.)I' z;

Piinleiiailientc

v;' ll«. .-';:'«.J''l
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5 c.2 Esticadores e pleditores ótimos em presença de covaiiáveis - Detalhes

enl que

as;#,.X
(s)
11

(s)
21Cf s \X , ty

com

«{i' - (.3:, - .'.;,,.*-;1:',;*,,)':

"i?--=r(,,;* ;*.,.',;,,*)':
Q,N . (- 'q-)

l
a s \X . \y

s;X

'.:* ': y)':
e

(lm. - JàÇ:J..)': - lm. + ãii:':-- J.
Como

(l«, - Ms':J.,)': :«, - iZg:-- :«.
obtemos que

v;:"; - {:g: lx;: ® ('«, - ";:'«,) '] } l3. l:
$: 1 1-;' ~ o«, - "';''«,) '] 11«.

Op«) }
.v JM, wÍI':... \

«8'*:«.7
Denota.ndo

cr. ;],..\- E.lo'.; .\'. y
(C.7)

segue cine
(.)$ l.::,( l p:;,)l ' '

e colilo . .

(,.,:.* - 'HF) '' - ,;* *
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g c.2 Estima(tomes e preditores ótimos ena presença de covariáveis Detalhes

segue que

a'SI'- s;X
lE as x:

a?;.(l 4;,)
a'

a.Í;.( l P?;,)

x-l -- l

"s;.X a'

Portanto

«?;,(l p3;,)1
l ,;*:i=,.:,..l
l

,;l. icgh [.3;,o P:;,)] .,:%:..l
Por outrolado

F+-'V'iF+« ,$: G,., , .;«,)l l$. «=Pa ,;i:T:,ll
.g. Ãtl!:a o;,., QÍ? í«J

$: =#h «ÍI'
de modo (lue

(p;v:'r;)': - .$. 4:Jlir I'''Í:,l - - $. !:;1iZ!! .-Í;,o - ,:;0
E fácil nlostiar que

F;'Ls= Om. e Fh'LR= O(À/,--7n,)
s:: l ' ' s-:l

cle modo (lue

F;'Ls + FL'LJ? = ©.J4/,s::l
Fiualn)ente

V; 'F;(F;'V;'F;)''(F;'Ls + Fh'La)

l.::,( l p::,)l ' l :l'= :,.,ll,$: q3? «::,,' :

.\r

s=l /?z S

I'' s\ty ''''
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g C.2 Esticadores e pieditores ótinlos enl presença de cova.dáveis - Detalhes

Poi conseguinte,

fU .[V;iF;(F;'V;'F;)':(F;'Ls + Fh'Ln)]' Z;

j\,f: l7s- - Et.: 0-;,;*(Xg) /'in)l

.w«, IV- - EE.: Õ«,;,;*(XH, - pllbl
cona

©.:,/3,;,,:, . . . ,/3,;,,,y E;lla,;x.

p.. ,v;.«' 'l$.::;,.,1v;
D

x!) -(xS),...,xgr - l.g.;Lií,.,l xg' k- i,...,p

ys/v

xg:'
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