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Resumo

Os testes usuais pam comparar variâncias e médias, teste de Bartlett e teste F da

análise de variância com um fator, supõem que as amostms soam provenientes de

distribuições normais. Para o teste de igualdade de médias, a suposição de

homogeneidade de variâncias também é necessária. Alguns problemas se destacam

quando tais suposições básicas são violadas, como tamanho excessivo e baixo poder.

Neste tmbalho apresentamos inicialmente o Teste de Levene pam igualdade de

variâncias, que é robusto a não normalidade, e o teste de Brown e Forsythe para

igualdade de médias quando existe desigualdade de variâncias. Apresentamos várias

modificações do teste de Levene e do teste de Brown e Forsythe, propostas por

diferentes autores, e alguns testes aleatorizados que podem ser usados como altemativas.

E apresentada ainda uma aplicação do teste aleatorizado pam igualdade de médias em

problemas de Bioequivalência. Finalizando, aplicamos uma forma do teste modificado

de Brown e Forsythe a um conjunto de dados reais.



Abstract

'r'he usual tests to compare variantes and means, Bartlett's test and test produced

by F-statistic ítom one-way analysis of variante, assume that the sample are ítom
normal distributions. Tbhe test for equality of means requires the assumption of

homogeneity of variances. There are some problems when these assumptions are not

satisfied, like excessivo dize or low power. In this dissertation, we describe the Levene's

test for equality of variance, which is robust under nonnormality, and the Brown and

Forsythe's test for equality of means. We also present some modifications of the
Levene's test and Brown and Forsythe's test, proposed by diHerent authors, and some

tests by randomization that can be used as altematives. In addiction, we present an

application of the randomized test for equality of means in Bioequivalence problema.

Finally, we apply one modiÊied fora of Brown and Forsythe's test to a real data set.
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Capítulo l

Introdução

Os testes de Levene e de Brown e Forsythe têm-se constituído em técnicas úteis

para comparação de médias e variâncias quando as suposições básicas dos testes de

igualdade de variâncias e de igualdade de médias não são satisfeitas.

Observa-se no entanto que estes testes tradicionais fomm soõendo modinlcações

ao longo do tempo, propostas por diversos autores.

O Teste de Bartlett para homogeneidade de variâncias não é robusto para

divergência de nomlalidade. Visando contomar esse problema, propõe-se o uso do Teste

de Levene para a comparação de variâncias de k grupos de observações provenientes de

distribuições contínuas e não necessariamente nomlais. O Teste de Levene é robusto à

não-nomialidade. No entanto, alguns autores destacam certas deficiências no teste, e

apresentam pequenas altemções que podem melhorar sua eficiência.

Por outro lado, o teste F da análise de variância com um fatos para comparar

médias de # amostras independentes de populações nomlais apresenta desvios no nível

de significância quando os grupos possuem variâncias populacionais diferentes. Para
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esse problema foram propostas várias soluções, entre elas o teste de Brown e Forsythe.

Vários autores apontam alguma inadequação no Teste de Brown e Forsythe e

apresentam algumas modinicaçõs pam o mesmo.

Alguns problemas, como tamanho excessivo ou poder baixo, se destacam quando

desejamos comparar médias e variâncias de duas ou mais populações pam os casos em

que as amostms são provenientes de distribuições não nomtais. Como proposta para esse

problema de comparar médias e variâncias, são apresentados testes aleatorizados pam

igualdade de médias e de variâncias que podem ser utilizados como altemativas aos
testes de Levene e de Brown e Forsythe.

O objetivo principal desse tmbalho é apresentar as modificações propostas aos

testes de Levene e de Brown e Forsythe e também discutir alguns testes aleatorizados

que podem ser usados como altemativas.

Esta dissertação é constituída por seis capítulos. No segundo capítulo é

apresentado o Teste de Levene, que testa igualdade de variâncias quando os dados são

de disUibuições contínuas, mas não necessariamente normais, e algumas de suas
modificações. Entre essas modificações está a proposta por Brown e Forsythe (1974a)

que convidem as distâncias das observações com relação à suas medianas amostmis ao

invés das médias amostmis. Usando as medianas amosüais ao invés das médias o teste

se toma mais robusto para amostras pequenas e pode ser encontmdo no pacote

computacional MnqITAB 14.
O terceiro capítulo se destina ao estudo do teste de igualdade de médias com

amostras independentes de populações normais para variâncias desiguais, Teste de

Brown e Forsythe. Também neste capítulo são apresentadas algumas modificações deste

teste, propostas por diferentes autores.

No quarto capítulo descrevemos os testes aleatorizados pam igualdade de médias

e de variâncias propostos por Francês e Manly (2001), Manly e Francês (2002) e Manly

(1995)

O quinto capítulo apresenta algumas aplicações dos testes descritos no quarto

capítulo ao estudo de Bioequivalência.

O sexto capítulo exibe uma aplicação do Teste de Brown e Forsythe modificado

a um conjunto de dados reais.
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Pam a execução do teste, foi desenvolvido um programa na linguagem de
programação R. O programa calcula a estatística do teste de Brown e Forsythe

modificado e o nível de significância, que é estimado via .Boo/sD'ap. O programa e o

conjunto de dados utilizados no sexto capítulo são apresentados no Apêndice A.



Capítulo 2

Teste de Levene e suas modificações

2.1 Introdução

Muitas técnicas estatísticas requerem a suposição de igualdade de variâncias das

variáveis de interesse pam as populações envolvidas. O teste padrão de homogeneidade

de variâncias, teste de Bartlett, é uma ferramenta eülciente somente se as variávies

possuem distribuição aproximadamente nomlal. Quando a suposição de normalidade é

violada, o tamanho real do teste(níve] de significância atingido) pode ser muito maior

do que o nível de signiHlcância Êlxado. Um procedimento que é relativamente insensível

a desvios da normalidade é o Teste de Levene. Este teste é robusto, no sentido de que, na

ausência de nomialidade, seu tamanho real quase coincide com o nível de signiülcância

fixado para uma grande variedade de distribuições de probabilidade.
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Levene(1960) propôs uma estatística pam testar igualdade de variâncias quando

as amostras são de tamanhos águas, que foi posteriormente generalizada pam amostras

de tamanhos diferentes. A estatística é obtida a partir de uma Análise de Variância com

um fatos, sendo que os níveis são as populações e cada observação é substituída pelo

desvio absoluto da variável em relação à média do grupo.

O objetivo deste capítulo é apresentar algumas modificações do teste de Levene

propostas por diferentes autores. Descreveremos inicialmente o teste de Levene na sua

forma original e posteriormente as várias formas modificadas.

2.2 Teste de Levene

Suponhamos que k 2: 2 amostras aleatórias independentes entre si, X.. ,...,Xõ.., ,

í = 1,...,k, sejam tomadas. A amosüa i é uma coleção de /zjvariáveis aleatórias

independentes, identicamente distribuídas com distribuição Gj, média #; e variância

cr.z pam (;f, #, e a;: desconhecidos. A hipótese nula de igualdade de variâncias

n~ '. a{ - a{
é testada ao nível de significância a contra a hipótese altemativa que nem todas as

variâncias são as mesmas,

H, : a.2 #: aJ2 pam algum í # j , í,./ = 1,2,...,k

Denotamos os desvios absolutos das variáveis X Ü

-lx,

com relação às médias

amostrais dos grupos Xí. por Z# j = 1,2,...,n., í = 1,2,...,# e

definimos a estatística,

:«;a. -2 ):
w.

f=1 ./=1

5



«'' z -j-ti.*, -.É l , ; :;$1Éi", -;.

O Teste de Levene consiste em rdeim' /7o a favor de /7. se Mo excede

Ft..,..t,i.., o quantil de ordem (l--cr) da distúbuição F' com k --l e n--k graus de

liberdade, respectivamente, no numemdor e denominador.

Portanto, o teste é uma análise de variância com um fator na variável desvio

absoluto Z#. O uso de Z# ao invés de ZP2 faz com que o critério do teste se tome

menos sensível para distribuições G; com caudas pesadas. Mesmo assim, como em

gemi as variáveis aleatórias Z# não são normalmente disüibuídas nem independentes

(verifica-se que Z# e Z, , pam J # / , têm uma correlação de ordem n.': ), a disüibuição

de Wo sob a hipótese nula não é f' de Snedecor.

killer (1972), citado em Brown e Forsythe (1974a), destaca que, para amosüas

muito pequenas, as correlações altas entre desvios no mesmo grupo destroem a validade

doteste.

No entanto, para uma variedade de disüibuições G,, por exemplo, dist:ribuições

normais e distribuições simétHcas de caudas pesadas tais como a exponencial dupla e a

t-Student com quatro graus de liberdade, a níveis de signiÊicâncias usuais,

a = 0,01, 0,05 ou 0,10 e amostras de tamanho pelo menos 10, o teste de Levene é

robusto. Brown e Forsythe(1974a), num estudo de simulação, veriülcaram que, neste

caso, o quantil de ordem (l-a) da disüibuição nula de Mo, estimado pelo Método de

Monte Carlo, é aproximadamente igual a Fk-i, -.-k, i-. ' Verificaram ainda que a íàlta de

robustez devia-se à assimetria das distribuições e não à existência de correlação entre os

desvios

Estes fatos levaram à consüução de fomlas altemativas do teste de LeveneSe ai]0ÇSa eS



2.3 Modificações do Teste de Levene

2.3.1 Modificações propostas por Brown e Forsythe

Para distribuições G. assimétricas, como a qui-quadmdo com quatro graus de

liberdade, e distribuições com caudas extremamente pesadas, como a Cauchy, Brown e

Forsythe(1974a) observaram que o teste de Levene tende a fomecer muitos resultados

significativos, de modo que o tamanho real excede o nível de significância fixado. Por

esse motivo, uma modificação do método de Levene é proposta pelos autores. Consiste

em alterar a estatística Wo, substituindo o estimados de posição central Xi. por versões

mais robustas.

Formulações altemativas consideradas por Levene substituíam Zí por .JZÍ ou

por I'g(Z,). Oeste q« n«m estudo empa" '"limão, «:bu se m'st"o" ""'s

poderosas do que a que utilizavaZÍ , somente os resultados sobre Wo, a estatística de

Levene, são relatados no estudo Feito pelos autores.

Substituindo a média .r,. pela mediana do grupo, À/f. , na expressão de Z#, ou

Zv(w)=lX l, ./=1,...,/z., j=1,...,k, define-seseja, utilizando-se

(n -- k))l.n. (ZI (") .Z (")):
K.: ,

i=i J=i

onde

z'"' -j-Êi.*, -M, l ,

; '"' : ;Éljli", -", l
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Utilizou-se ainda a estatística }K. , definida a partir de Wo, substituindo a média

X;. por X. , sendo que X,é a média apamda a ]0% do i-ésimo grupo. Se 0 < õ < l

dizemos que Xé a média aparada a 100õ% se for obtida como a média após a
eliminação das 100 â % menores observações e das 100 8 % maiores observações

Os autores realizaram então o seguinte estudo de simulação:

Gemiam números pseudoaleatórios utilizando as distribuições: Nom)al, pelo
método de Box Mulher (1958), citado em Brown e Forsythe (1974a), Qui-quadmdo com

quatro gmus de liberdade, como uma disüibuição proporcional ao logaritmo do produto
de duas variáveis aleatórias com distribuição uniforme, t-Student com quatro graus de

liberdade, como a razão de uma variável aleatória com distribuição Nomlal e a raiz

quadrada de uma variável aleatória com distribuição qui-quadmdo com quatro graus de

liberdade e Cauchy, como razão de duas variáveis aleatórias com distribuição Nom)al.

A distribuição Qui-quadrado é assimétrica à direita e as distribuições t-Student e

Cauchy são simétricas e de caudas pesadas.

Para efetuar a análise, foi gemdo um conjunto de 80 observações aleatórias de

cada distribuição. Posteriomiente, foram fomnados pares de grupos com amostras de

tamanhos (40,40), (20,40), (10,10) e (l0,20) selecionados do conjunto de 80 observações
e usados no cálculo das estatísticas de teste. As observações na segunda amostra eram

transformadas para representar as seguintes razões das variâncias populacionais dos dois

grupos: 1:1, 1:2, 1:4, 2:1 e 4:1. Todos os testes estatísticos eram executados pam os
mesmos pares de grupos. Para cada disüibuição fomm executados 10 blocos de 100

experimentações e pam cada bloco eram registrados os números de rejeições quando
realizados os testes aos níveis de significância fixados de 5% e 1%.

Os resultados da simulação com as distribuições Normal, t-Student com quatro

graus de liberdade e qui-quadmdo com quatro gmus de liberdade, para ct'0,05, estão

resumidos nas Tabelas 2.1 .A, 2.1 .B e 2.1 .C

)



Tabela 2.1.A -- Estimativas dos níveis de significância e do
poder dos testes(valores em porcentagem) pam dados com
distribuição Normal

Fonte : Brown e Forsythe (1974a)

Tabela 2.1 .B -- Estimativas dos níveis de significância e do
poder dos testes(valores em percentagem) pam dados com
disüibuição t-Student com quatro gmus de libçrllade

ni, n2 aiz/a2z Estatísticade Estatística Estatística

Fonte : Brown e Forsythe (1974a)

9

         
ni,n2 s{ içs'i Estatística de Estatística Estatística

    Levene ( Mo ) } . } .
40,40 l : l 6,4 6,] 5,1

  2:1 5 1,] 50,8 48,4

  4:1 97,] 96,9 96,7

lO,lO l : l 5,5 4,9 2,9
  2:1 15,8 14,7 9,8

  4:1 44,3 41,4 31,7

20.40 l : l 5,8 5,2 4,5
  2:1 38,8 37,5 32,9
  4:1 88,5 88,0 85,7
  1:2   32,9 31,1

  1:4 86,3 85,3 83,9

l0,20 l : l 5,7 5,2 4,0
  2:1 21,5 20,4 15,7

  4:1 62,2 59,8 52,7
  1:2 15,8 14,8 12,1

  1:4 49,9 48,6 43,0

    Levene ( n'o )   F'rSO

40,40 1:1 5,0 4,8 4,4
  2:1 36,4 34,9 33,2

  4:1 87,2 86,4 85,8

lO,lO l : l 5,9 5,3 3,5
  2:1   l0,3 7,1

  4:1 32,1 28,6 22,4

20.40 [ : ] 5,0 4,7 4,4
  2:1 27,5 25,7 22,9
  4:] 75,9 74,2 71,3
  1:2 21,4 21,1 20,2

  1:4 66,9 65,2 63,3

l0,20 l : l 6,5 5,2 3,6
  2:1 18,4 15,9 12,4

  4:1 50,3 47,2 42,0
  1:2 l0,9 10,0 7,8
  1:4 33,5 30,6 26,7



Tabela 2.1.€C — Estimativas dosníveis de significância e do

poderdostestes (valores em porcentagem) para dados com

distribuição Qui-Quadrado com quatro graus deliberdade

mM oo Estatísticade Estatística Estatística
 

Levene (W,) Wo Wo

40,40 ul 9,7 6,6 3,6
: 42,1 34,8

4:1 92,6 88,4

10,10 11 12,9 9,9 5,6
2:1 10,3
4:1 23,8

20,40 11 10,9 73 4,7
2:1 (30,2) 24,4
4:1 (76,0) 741
1:2 (27,9) 22,2
1:4 (71,3) 65,1

10,20 L1 11,8 8,7 5,2
2:1 14,8
41 40,1
1:2 9,3
1:4 28,1
 

Fonte : Brown e Forsythe (1974a)

O caso 1:1 corresponde à igualdade de variâncias da variável resposta nos

grupos,ou seja, à situação em que H,é válida. O valor de a, sob H,, é estimado quando

são utilizadas as estatísticas W,, Wo e Wso- Os testes estatísticos foram executados com

as 100 experimentações e anotava-se o número de rejeições. O procedimento era

repetido 10 vezes e posteriormente, calculava-se a média dos números de rejeições

obtidos nas 10 repetições. Esperava-se que este valor, estimativa de a, se aproximasse

de 0,05.

Os casos 2:1, 4:1, 1:2 e 1:4 representam desigualdade de variâncias da variável

resposta nos grupos, ou seja, sob H,. O poder do teste foi estimado através de um

procedimento similar ao da estimação de o.

Para o caso da distribuição normal, foram apresentados somente os resultados ao

nível de significância 5%, pois estes eram similares para o nível de significância 1%.

Sendo o número de simulações igual a 1000,utilizou-se como estimativa do desvio

padrão do estimador de a a quantidade Voo(o » aproximada por

10



o,05(1 - o,osl
1000

cujos tamanhos empíricos são maiores do que 8% e foram colocados entre parênteses

pam testes cujos tamanhos estão entre 7 e 8 %.

Quando há variâncias iguais nos dois grupos, os resultados para a disüibuição

Normal(Tabela 2.1.A) indicaram que Ws. é conservativo pam amostras de tamanhos

pequenos, ou seja, tende a apresentar nível de significância inferior a 5%.

Os resultados para os demais testes estatísticos não se mostraram inconsistentes

com o erro amosüal de 0,7%. Verificou-se ainda que o valor do poder dos testes que

utilizam essas estatísticas não mudou muito quando existiam diferenças nos tamanhos

empíricos dos testes.

Quando a disüibuição é de cauda pesada (Tabela 2.1.B), dos três tipos de

procedimento de Levene apresentados, o que utiliza }qo mostrou-se o mais robusto. Tal

procedimento apresentou menor variabilidade nos tamanhos do teste do que Mo e

atingiu nível de significância mais próximo de 5% do que Ws. .

A amostra da distribuição de Cauchy enfatizou as saídas precedidas do tamanho

suado. Pam os quatro tamanhos de amostras considemdos pelos autores, a rdeição foi

excessiva para todos os testes, excito os de estatística }C.e Wso ' Adotando-se lq. , a

percentagem de rdeição de /7. resultou entre 2,8 e 5,9% e para Mso , de 1,8 a 3,5%.

Novamente aqui, o teste baseado em PK. apresentou nível de significância mais próximo

de 5% do que o de estatística Ws.

Os resultados com amostras da dis&ibuição qui-quadmdo com quatro graus de

liberdade se encontram na Tabela 2.1.C. Somente o teste com estatística Ws. manteve

seu tamanho próximo do nível de significância de 5%. Os outros divergem dos tamanhos

fixados e a taxa de rejeição sob //o mostrou-se maior que 0,05

Os resultados dessa simulação indicaram que a igualdade de variâncias em

distribuições de caudas pesadas pode ser melhor testada por uma estatística da comia

rq. e em distribuições assimétücas, por uma estatística similar a Ws. . Portanto, quando

desvios de nomlalidade forem antecipados, a estimativa da média pam cada grupo na

o valor do poder não é exi lo para testesPor simplificação0.7% plel 9
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estatística de Levene deve ser substituída por uma estimativa mais robusta de locação

central. A perda no poder quando }q. é usada ao invés de Mo é pequena relativa ao

aumento da probabilidade de uma rejeição falsa da hipótese nula causada pela não
normalidade.

Canal e Schneider(1985) apresentam um interessante estudo sobre as estatísticas

Wo e Ws. , apresentadas anteriormente. Numa primeira etapa, analisam o motivo pelo

qual os Testes de Levene utilizando estatística Mo e Wso têm aproximadamente níveis

corretos para disüibuições simétricas. Posteriormente, investigam a razão pela qual o

Teste de Levene que utiliza a mediana(estatística Ws.) tem aproximadamente nível

correto para distribuições assimétricas, enquanto o teste de Levene com estatística Mo

não possui essa propriedade.

Os autores consideraram testes baseados em l XÜ-- O. l e em G( l XÜ O. l)

onde G( . ) é uma ftJnÇão monótona com derivada g( . ), O. é um estimador do parâmetro

desconhecido O. e analisaram a eficiência dos testes sob hipóteses nulas de variâncias

iguais. Neste caso, o modelo seria

X# =0. +eg, l=1,...,k e ./=1,...,ni,

z.. = lx.. -o.l, n = >ln. ,

com O. representando o centro da disüibuição dos X#, podendo ser a média

populacional, a mediana ou a média aparada a 10%. As variávies aleatórias e# são

independentes e identicamente disüibuídas, já que a análise foi feita somente sob a

hipótese de igualdade de variâncias. Como conseqüência, as conclusões obtidas serão

relativas ao nível de significância e não ao poder dos testes.

Admite-se ainda que as estimativas de O,, q, satisíãzem à propriedade

ÃO, P«,«..o,f:),
(Jn. Git --o,l converge em disüibuição para a disüibuição Normal com média 0 e

variância f2 ), com é'2 < ao,j = 1,...,k.

)

k

f-]

12



Foi considemda uma classe gemi de testes baseados em Re

lxÍ - o; 1 , com estatística de teste dada por

ch), -ó.

e0;1-
t

«,(&. .Í.):
j:l

k lsendo que

.. EE(z,
eMdó;):'' , Ã -'--, '-', ,*n--k

Definiu-se ainda a variável aleatória F.(O.) como a estatística F. calculada em

ü«.ã. d. .., - c(z, ), «m ', ; lx,

Resultados de Bickel (1975) ou Carril e Ruppert (1982), citados em Canol e

Schneider (1985), podem ser usados para mostrar o seguinte fato.

n

1=1 j=l

Teorema 2.1

p"' e@l ' Fn(q) deüMd« ,«te-io«Dente,

e 0, 1- Fn (o; )- e. = o

onde

E &: x,: - 2w; .Jã'(Ê.
«. - @l@ -ü- }ill-l@ -« } ,

7
®

J
0
g(oX/(o) .f(-- o)}do , sendo que ./' é a íiinção densidade de ce ''# 'f
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Em particular, se o. é uma estimativa de o., par' clxí --Ó,ll

modo q« G(o) - o , seg« q« g(o)= 1 e 7 = j./(«»« -- j/G-.«)d"

é a densidade de --(X,--O.),

xp --o.l , de

C.m. ./(-«) temos que

o. ) ,. o) - P(x,

e assim,

z-pk', p(x,-o. «o).

A variável aleatória rn(0,) pode ser encarada como uma medida de variabilidade

entre as quantidades CqxÍ --o,ll para os diferentes valores de o., í:i,2,...,k.

A«al.g'm«t., PARI p'd' ;'- «i;t, "m. «m p'"i;'' d. Fn(O.). Sit«çõ« «'; q«'i;

Q. =0 q«, de acordo com o teorema implicam em rn0,1--rn(0.)--e«->O, são

indicativas de que a estatística do teste de Levene, Falo. 1, é eficiente na detecção da

variabilidade em Cqxe -- o,l) coMorme f varia, i = 1,2,...,k.

Desta forma, o Teste de Levene terá assintoticamente nível de significância

corneto somente quando 7" = 0, isto é, para O. igual à mediana da distribuição de Xü.

Isso explica porque, para distribuições simétricas, caso em que 7 = 0 , média ou mediana

podem ser utilizadas, sem alterações no nível de significância fixado. Já, para
distribuições assimét:ricas, }'' # 0 a menos que O. sda a mediana.

Um segundo caso especial interessante ocorre quando tomamos G(o)= o:, ou

sd% se o teste é b,'ead' 'm .R, - (x, - Ó;y . Neste .mo, g(o)= 2o e 7 - 2.E(x, -- O,).

Assim, para grandes amostras de distribuições assiméüicas, o teste teria o nível de

significância especificado, somente quando a centmlização é na média, situação em que

7 = 0 . Se 7 #: 0, o Teorema 2.1 mostm que, para grandes amosüas e centralização na

mediana, o nível de significância real é diferente do nKado(conclusão obtida por

Conover (1 981), via simulação).
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Observa-se então que o Teste de Levene terá nível assintótico corneto somente

quando as estimativas O. utilizadas estiverem estimando a mediana de cada população.

Dessa maneira, pam distribuições simétricas, as formas centralizadas na média e

mediana serão igualmente eficientes, já que média e mediana amostrais estão estimando

a mesma quantidade. Para distribuições assimétricas, o resultado mostrou que,

assintoticamente, somente a centralização na mediana é viável e, se utilizada a

centmlização na média, o teste de Levene terá nível de significância diferente do

especificado.

2.3.2 Modificações propostas por Hines e Hlines

O poder do teste de Levene de homogeneidade de variâncias, que emprega os

resíduos calculados usando a mediana populacional, pode ser aumentado com as

modificações propostas por Hines e Hines (2000).
Com esse objetivo. os autores redefinem o teste de Levene da seguinte forma

Soam k populações com observações yi, f=1,2,...,k e j =1,2,...,n;, com

n; = 2m. se n; for par ou /zí = 2m; +l se n. for ímpar. Se .y,,(i)'y1,(2)'' ''yí,(-.) são as n.

observações ordenadas da amostra da i-ésima população, a mediana do grupo será dada

)p. =- ? sen; for par ou yí =.yi,(.;+i) se nl for ímpar. Considere os

resíduos Z# =.yP --y;, para f:1,2,...,# e ./=1,2,...,n,, e realize uma análise de

variância sobre os IZel, rqeitando a hipótese de homogeneidade de variâncias se a

estatística correspondente produzir valor significante.

Esse teste é intuitivo visto que maior variabilidade tenderá a ser refletida em

maiores valores absolutos dos resíduos individuais e diferenças em variabilidades da

população causarão diferenças nos valores médios daqueles resíduos. Além disso, algum
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grau de robustez do teste sob não normalidade pode ser esperado, devido à conhecida

robustez da análise de variância com um fator.

No entanto, o procedimento pode apresentar fkllhas, como por exemplo, ignorar a

fita de independência dos resíduos envolvidos e não explora o fato de que médias(ou

medianas) e variâncias de variáveis aleatórias são freqüentemente relacionadas em

muitas distribuições, tais como Poisson ou Binomial. Os autores determinaram que

modificações convenientes(e elementares) no procedimento de Levene convencional,

que utiliza a mediana, melhoram substancialmente seu poder. Estas modificações
incluem a identificação e remoção dos zeros estrutumis(definidos a segue) e o uso de

contrastes relevantes. Os autores discutem cada uma das possibilidades e realizam um

estudo de simulação aditando uma ou ambas modificações.

Na maioria dos casos, relações entre os resíduos os tomam um tanto redundantes

do ponto de vista de informação, mas nenhuma ressalva é feita nesse sentido no teste de

Levene convencional. Isolar e remover essas redundâncias toma-se uma estratégia

simples e efetiva, especialmente quando n; é ímpar.

A modificação proposta por Hinos e Hines(2000) é descrita a seguir:

Quando n. for ímpar, sempre haverá um valor Z# igual a zero, uma vez que a

mediana coincide com um dos .y#. Esse particular Z# não é informativo e será

denominado zero estrutural.

A presença dos zeros esüutumis terá um efeito desfavorável no teste, que será

discutido a seguir. Uma possibilidade pam resolver o problema é a eliminação do zero

estrutural

Quando pz. é par, consüói-se a chamada rotação ortogonal do vetar ordenado

(z,...,,'',':,,.-,'',...,) ;«b;'i'-hd. . P" '' "''«: '.,..., . '','..*., p''' P"

Zf,(m.+l) ,(m.) . Zj,(m.+l) + ZI,(m.)

Como ZÍ =.po--y, e n. é par, então y, ='yj'(.,!-)'F.yl,,..-i)ZJ ' e assim.

- yl,(m;*l) ''''''-- . Dessa fomta o
yj,(m. ) + yj,(m.+l)

z,,(«;) ' p',(-.) ' ''='3
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resíduo rotacionado na posição ordenada m; é

'','-,*» - '' ...) . I''''-.", -

dado por

.yj,(.«; ,1) ' yf,(,«. )

Somando e subtmindo .y;,(.,+1) ao numemdor dessa expressão e multiplicando

numemdor e denominador por J2 , temos

Zj,(m.+l) ' Zj,(m.) 1,(m. +l) + J''l.(«,. *1) ' yj,(m. )G

../ãz i,(m; +l)

e pam o resíduo rotacionado na posição ordenada m. + l resulta

'','..*» * ;;,..;) I'''''.*-, -

2.y;,(.. --i) ,(m.) yl,(,«. --i) + 2yi,(..) -- yí,(-1l=.!!:!T!!D.

Elimina-se então o resíduo rotacionado na posição m, +l , pois após a

substituição indicada, ele se toma um zero estrutural. Como o resíduo rotacionado na

posição m; se tomou J2Z,,(.;.U' a contribuição do par substituído na soma de

quadmdos de lzÍI não é afetada por essa transfomlação, embora os correspondentes
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totais o soam. Esta proposta de altemção, restrita ao caso em que /z. é par, não é

analisada pelos autores no restante do artigo.
O efeito mais evidente da inclusão de zeros estrutumis na tabela de Análise de

Variância é um aumento no número de graus de liberdade. Além disso, a inclusão de um

valor nulo na colação de valores geralmente positivos IZPI tende a aumentar a

variabilidade e diminuir a média do gmpo, gerando um aumento no quadrado médio do

erro em detrimento do desempenho do teste. Somente quando os pz. são pares e muito

pequenos, é possível construir exemplos extremos em que a utilização da rotação

ortogonal pode conduzir a aumentos nos quadrados médios dos erros e conseqüente

diminuição no poder do teste.

Quando todos os n; são ímpares, verifica-se trivialmente que as somas de lzü.

dentro do grupo e total ou a soma de todos os lzel' não são alteradas com a retimda dos

zeros estrutumis. No entanto, o número de gmus de liberdade e as somas de quadrados

são clammente afetados. Em particular, se todos os ní são ímpares e iguais a /z, é

possível mostrar que as razões das estatísticas F de análise de variância obtidas com e

sem os zeros eslrutumis(Fz e FNZ) são relacionadas pela expressão

=J'*« Ê3~*" (2.1),

ÉI.onde M
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Se necessário, essa equação pode ser usada para detém)mar FNZ a partir de uma

saída de computador de um teste de Levene convencional, com k, zz, Fz e M
conhecidos.

Uma importante conseqüência da equação(2.1) é a seguinte: Suponha que,

removidos os zeros estruturas dos valores absolutos dos resíduos restantes, FNZ é

praticamente infinita devido a uma quase total fita de variabilidade dentro dos grupos.

(« (l

(k -l)

Desta Forma, a inclusão de zeros esüuturais nos cálculos presentes na tabela de análise

de variância pode limitar severamente o valor da estatística F, até mesmo quando a

heterogeneidade de variâncias é extrema. O efeito é particulannente forte quando n é

pequeno, e em casos extremos, pode tomar o teste de Levene convencional, com base na

mediana, incapaz de detectar heterogeneidade de variâncias. Este fato está de acordo

com o resultado conhecido de que tal teste é bastante conservativo para n pequeno.

Exceção ocorre quando todos os n,'s são iguas a dois, situação em que o valor da

estatística F do teste de Levede convencional é infinito.

Uma prática comum e efetiva quando realizada uma análise de variância é pré

selecionar um ou poucos con&astes que reíletem direções em que a hipótese nula de

igualdade de médias pode falhar. Formalmente, }. a.p, é um contraste se 12.ja. = 0

O autor defende o uso de contrastes que capturem relações entre o nível do fator

e sua média. Escolhas natumis assumiriam dependência linear mas de modo geral,

quando desconfia-se da possibilidade de relações não monótonas ou não lineares, deve-

se utilizar contmstes para ambos efeitos, linear e quadrático.

Complementando o estudo, dois conjuntos de simulações foram realizados. No

primeiro, a covariável usada no teste de Levene modificado em o nível l de um fator

quantitativo e no outro, a mediana y;

Por consistência, o primeiro conjunto de simulações foi similar ao conjunto

analisado por Conover ef a/.(198 1). Com isso, foi possível comparar a forma do teste de

Levene proposta por Hines e Hines (2000) com a forma do teste de Levene convencional

máximo possível) valor de Fzo correspondente (eNeste caso eSSS )

#k

1:1f-l
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com base na mediana e examinar a rooustez aas moanicaçoes aelemmiwiuu piupuiyuçs

de rdeições sob uma série de distribuições, quando a hipótese nula de homogeneidade

de variâncias é verdadeim. Assim como na análise feita por Conover e/ a/. (1981), os

dados foram gerados a partir das distribuições, Normal, exponencial dupla, qui-quadmdo

com um e com quatro graus de liberdade, quadmdo da exponencial dupla e da qui-

quadrado(com quatro graus de liberdade), ou padronizações dessas. Desejava-se

investigar a eficácia dos métodos quando as variâncias estão relacionadas com a média

do fator. Utilizou-se valores médios #, =i para i-1,2,.-,# , e k=4ou 8, com

variâncias a:; = 1 ( sob a hipótese nula) e cr.: = í ou a.: = i: , no caso de desigualdade

de variâncias. Os tamanhos de amostras adotados, lz, = 5, 10, ou 20 para todo i ou

ainda, lz. = 5 pam metade dos grupos e 20 pam os demais, foram similares aos usados

por Conover ef a/. (1981).

O segundo conjunto de simulações envolveu # = 4 ou 8 gmpos, com os mesmos

tamanhos de amostra que os do primeiro conjunto. Os dados foram gemdos pela

disüibuição de Poisson com média #,, onde os valores de #; eram amostmdos de uma

disüibuição gama. Os valores #; eram obtidos através da média amostml de um total de

s variáveis aleatórias exponencialmente distribuídas, com média 10, de modo que os #,

tinham média 10 e variância -!YE, pam s : 1,2,4,...,32 e infinito.

A análise foi realizada em quatro casos, correspondendo à utilização do teste de

Levene nas formas clássica e modificada, com e sem contrastes respectivamente. O erro

do tipo l fixado foi de 5%.

Os resultados obtidos para o conjunto completo de simulações estão resumidos a

seguir:

1- 0 primeiro conjunto de simulações confímlou que os níveis de significância

observado e nominal gemlmente concordam pam todas as distribuições consideradas.

Exceções oconeram quando os /z;'s eram muito desiguais, no caso de disüibuições

altamente assimétricas(qui-quadmdo e exponencial dupla ao quadmdo) quando zeros

estrutumis foram retimdos e o teste não utilizava o contraste linear. Os níveis de

S
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significância observados pam FNZ mostmmm-se ligeiramente altos, mas raramente

ultmpassavam 0, 10.
2- Como espemdo, a manutenção de zeros esüuturais no teste de Levene convencional

com base na mediana resultou em performance conservativa pam lzl ' 5 . Isso não

aconteceu quando os zeros estruturais foram excluídos.

3- A eliminação dos zeros esüuturais mostrou-se mais vantdosa pam amostras de

tamanhos pequenos e pam número grande de grupos. Nestes casos, a retirada de zeros

estruturais tem maior efeito no número de graus de liberdade. Quando os tamanhos de

amosüas eram muito desiguais, enconüou-se algumas situações em que a exclusão dos

zeros esüutumis reduziu o poder observado, geralmente para um valor abaixo de 15%.

4- Testes baseados num único contraste se mostramm mais poderosos do que aqueles

baseados na análise global, mesmo quando a linearidade não era muito forte.

5- Verifica-se que os benefícios de cada uma das modificações aumentam com o
aumento de k .

6- Apesar da simplicidade das modificações propostas, o benefício foi grande. Por

exemplo, no segundo conjunto de simulações, quando k = 8 e n; = 5 , o poder, que era

igual a 17% com o teste de Levene convencional com base na mediana, aumentou pam

quase 40% quando os zeros estrutumis coram retimdos e pam quase 70% quando ambas

modiâcações foram usadas.

De acordo com Hinos e Hinos(2000), para o estatístico aplicado, as melhorias

propostas não surpreenderiam pois elas nada mais são que formalizações da prática
comum de examinar os resíduos(possivelmente transformados). Com a retirada dos

zeros esüutumls tem-se uma melhor visualização de variâncias desiguais e de padrões

nos gráficos de resíduos em fiinção dos valores ajustados. A principal vantagem das

modificações propostas seria o uso de critérios objetivos ao invés de impressões

subjetivas. Ainda segundo os autores, o uso de contrastes é uma idéia antiga, mas que,

dada sua importância, merece ser relembmda
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2.3.3 Modificações propostas por O'Neill e Mathews

O'Neill e Mathews (2000) propuseram uma forma altemativa do teste de Levene
Ha pn,n h,- na nrncedimentn de mínimos Quadrados oondemdos (Dmper econsüuída com

Smith, 1998).

Pam dados independentes provenientes de k grupos deKJa-se testar a hipótese

nula

n~~ -. at = a '
2 2

.= aA: = a ,

onde a.: é a variância da variável de interesse para o i-ésimo grupo, contra a hipótese

altemativa de que as variâncias não são todas iguais.

Sob nomlalidade, o teste de Bartlett (1937) é o teste de homogeneidade de

variâncias mais usado em análises de variância com um fator. No entanto, sua estatística

é sensível à não normalidade e por isso, pacotes estatísticos recentes oferecem testes

altemativos, dos quais o teste de Levene é o predominante.

Lembramos que Levene (1960) propôs o seguinte procedimento:

1- Obter os resíduos baseados na média 1% )da análise de variância dos dados,

2- Tomar os valores absolutos dos resíduos, d# = lçl ,

3- Reanalisar esses valores absolutos usando o mesmo procedimento da análise

de variância que gerou os q

A estatística F resultante é utilizada em uma das formas do teste de Levene. Para

o modelo com um fator, d# tem valor espemdo proporcional a a; e o procedimento de

análise de variância descrito testa a hipótese .f7.. .

Como o teste F da análise de variância é robusto à falta de normalidade, o teste

de Levene é melhor do que o de Bartlett, pelo menos para dados que não são
normalmente disüibuídos.

No entanto, vários autores perceberam que esse procedimento, descrito

anteriomiente, é apropriado somente quando o modelo é balanceado(Keyes e Levy,
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1997, citados em O'Neill e Mathews, 2000). Isto porque se lz. é o número de indivíduos

no i-ésimo grupo, a média exata para d# , para todo ./ , é

f : l,...,k

Dessa maneim, o teste de Levene, que é uma análise de variância sobre os d# ,

não testa a hipótese de homogeneidade de variância se o modelo é não balanceado. Para

modelos não balanceados, a hipótese nula do teste é

H., : !LJa.: - !2---' ' :
ni n2

n.--l :
--=-- a k

Para ilustrar isso, a Figura 2.1 apresenta as curvas de poder do teste de Bartlett e

do teste de Levene baseado na média, ao nível de significância de 5%, obtidas a partir de

100 000 simulações de dados da normal padrão. Foram utilizados quatro grupos com

?zi=2, n:=4, n,=6, /z.=8 e dois subconjuntos de variâncias

(q ,a2 ,a3 'a4 l=(t, 1, 1, a.:) no primeiro caso e (1,575; i,050; 0,945; a4:) no

segundo, com a42variando de 0,1 a 10. As linhas verticais indicam ,floie //02,

respectivamente. Está claro no primeiro gráfico que a curva de poder do teste de Bartlett

atinge seu mínimo ( 4,4% e não 5%) sob .f/oi ,(a.' = 1), enquanto que para o teste de

Levene, o mínimo é atingido para um valor diferente de a4z . Já no segundo caso, seria

espemdo que a curva de poder do teste de Levene atingisse o mínimo quando

a.2 = 0,900 , caso em que /7.: é válida. No entanto, o nível de significância empírico

pam esse valor de a.2 é alto, igual a 14,3%. Além disso, observa-se que o poder do teste

de Levene pode ser inferior ao nível de signiâcância. Esta última característica implica

que o teste de Levene, baseado na média, é viciado.
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Figum 2.1 - Função Poder dos Testes de Levene e Bartlett
Fonte: Figum l- O'Neill e Mathews (2000)

Desta forma, conclui-se que o teste de Levene não é ótimo para testar

homogeneidade de variâncias em modelos não balanceadas. Keyes e Levy (1997)

sugeriram analisar

ao invés de d# . Esse procedimento não provocaria altemções no teste F e nos P-valores

produzidos pelos pacotes computacionais quando o modelo é balanceado, enquanto que
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pam modelos não balanceados, o teste F agem seria ajustado pam testar H.: ao invés

de.17.,.

O'Neill e Mathews (2000) recomendam um tipo de estatística de teste de Levene

totalmente nova, baseada no método de mínimos quadrados generalizados. Esse

procedimento teria, enfie outras, a vantagem de apresentar nível de significância mais

próximo do fixado do que aquele produzido pelo teste de Levene usual.

Sejam zP, ./ = 1,...,n., í =1,...,k variáveis aleatórias associadas ao./--éximo

elemento do í--éxímo grupo, ./=1,...,n., i =1,...,#, em um modelo de análise de

variância com um Catar. Sqa 2;. a í-- ésíma média amostrar e Z = 1:.}1.1--l-i-- a média
í=i J

k

f-l

geral. Este modelo linear pode ser escrito na tomba m

Z

o«de z' - (,..,-.,'--. ,-.,''.,-.,'". ), X é a ma&:iz de pl"'j«:e«to fo««da p'' "''s '

uns, #' ,...,#, ) e € é o correspondente vetar de anos aleatórios.

são independentes com médias #, e variância constante g2 , é utilizado

o procedimento de mínimos quadmdos ordinários. O estimador de mínimos quadmdos

de # é (X'X)'' X'z e a estatística

atricial comol

z):

-z,.F
(2.2),

l=i .f

onde .M é o número total de elementos, .V = 12.1n; = #n se n. = /z VÍ , testa a hipótese

.f/o : pi - p2 - ... - #. contra a alternativa de que nem todas as médias são igual. Dessa

forma, o método de mínimos quadmdos ordinários é usado quando a matriz de

covariância de z é a2/x , onde /x é a matiz identidade ]V x N

Suponhamos agora que a matiz de covariância de z sda a2P'' , onde P é uma

matiz positiva definida de forma conhecida. Esta 6omiulação inclui o caso em que as

k

f-l
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variâncias das observações não são idênticas e também quando as observações são

correlacionadas. Nestas condições, utiliza-se o procedimento de mínimos quadmdos

geneidizados. Este procedimento consiste, basicamente, em aplicar uma transformação,

que podemos escrever como r 2z, a qual produz um conjunto de variáveis

homocedásticas e não correlacionadas, que podem ser analisadas pelo método de

mínimos quadrados ordinários

O estimador de mínimos quadrados generalizados de P é (X'r-'X)'i X'y-iz e a

l

soma de quadrados do resíduo fica

'Q« - ,' (r-- - ,'-'x(x'«-'x)"' x'«-- } .
A hipótese nula de igualdade de médias é testada através da hipótese linear geral

da forma CP = m , pam C e m escritas convenientemente (Graybil1, 1976).

Em particular, suponhamos que os zp sejam independentes para elementos

pertencentes a diferentes grupos e que no i -- ésfmo grupo, a variância seja constante,

igual a ó;crie a covariância entre elementos distintos do grupo sqa ciaz , com ó; e c.

conhecidos. Então y pode ser escrita como:

r - o/.go-/Kó. -. '-'. ,..., (ó. - .. ».. -'. ..J.. l (2.3),

onde J.. é uma matriz de "uns" n. x /z.. Verifica-se que neste caso a estatística dos

mínimos quadrados generalizados para testar .H. = pl = p2 - -.. = pt tem a forma

* :«;k,.-ã:
: Ê«,'ÉG, -;..} '

l

Nf' ..=
k

onde w, e w,' são pesos definidos por

C
(2.4)
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e }é a média ponderada de 2,. usando w; como pesos

Suponha que b; e c; são flmções apenas dos n., com nícf -> 0 quando n; -) 'o

Se além disso, o modelo é balanceado, ou seja, n. = n pam todo i, sejam ó; = ó e

c. = c . Nesse caso, a estatística do teste se tomará

. '-. '(«-o «}le;-T):
"--(«--» '-' ÉÉ(,,-;;y

k

l=i J=l

Essa quantidade é a estatística de mínimos quadrados ordinários dada em(2.2)

multiplicada pelo fator -;--(!::!:Ç, que tende a l quando n -) «) . Assim, o fatos
b + (zz -lk'

depende somente do número de indivíduos por grupo e não do número de grupos.

Estas considerações são importantes porque verifica-se que, sob //oi, os valores

absolutos dos resíduos baseados na média e na mediana, ou qualquer fiinção deles, têm

matizes de covariância como em (2.3), embom não sejam normalmente disüibuídos.

Como conseqüência, não é apropriado consü'uir testes com base no procedimento de

mínimos quadrados ordinários, como é feito nas fomiulações atuais do teste de Levene.

Por esse motivo, os autores aplicaram uma análise de mínimos quadmdos genemlizados

pam os resíduos baseados na média e na mediana, distinguindo as estatísticas F obtidas

com subscrito apropriado.

Teste Modificado de Levene Baseado na Média dos Resíduos

Apresentaremos agora o teste de Levene baseado nos resíduos modificados zzí e

u;,.2 . O teste é obtido a partir do procedimento de mínimos quadmdos generalizados,

desenvolvido por O'NeUI e Mathews (2000).

Suponha que y# represente o /-ésiino indivíduo (./ = 1,...,n.) do f--ésimo

grupo (i = 1,...,k) de um modelo com um fator e a;: a f --ésima variância populacional.
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Sem perda de generalidade os autores assumiram que .eb,)= O . Suponha que .?,

represente a média do í --ésimo grupo. Assim, os resíduos modificados baseados na
média são definidos como

e verifica-se que estas variáveis não têm disUibuição nomial.

Pam o l--ésimo grupo, a fiJnÇão densidade de probabilidade de (u,l,...,zló., )é

obtida por Fisher (1920), citado em O'Neill e Mathews (2000).

No caso,

«,(«J- l- -ÍI.;:
.-ü, ,«J- -ÍliLló#H " «--' i1 - ', - '8.;: , ' * ' , ',' - ',:«'"'

,G,)-.

Assim, a estatística de mínimos quadmdos genemlizados do teste de Levene baseado na

média é

.}Tb-w
É«,'ÊG, -4.} '
f-l

onde w; e w.' são os pesos definidos em (2.4) com

', -l'-ÍI , .. --;lÜló3;n*««-' e:-(«. --8 ;
é a i-ésima média de zie e ã a média ponderada de 4. , usando pesos wf

Para a variável oe = u#2 , veriâlca-se que

4
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,G,)-.;:, «,G,)-:.,',

..«o, ,,;)- tll:V-' . * ' , ',' - ,,,, «,

e se esta variável for usada no teste de igualdade de variâncias, a análise de oo por

mínimos quadmdos generalizados resulta na estatística F dada por

- i)b. -a):

É&;bgo, -' }
)

com õl. e 6; definidos de forma análoga às correspondentes expressões presentes em

F
U

Teste Modificado de Levene Baseado na Mediana dos Resíduos

Apresentaremos a seguir a modificação proposta no teste de Levene baseado nos

resíduos relativos à mediana. Novamente aqui, será utilizada a aproximação de mínimos

quadmdos generalizados.

Suponha que .y# represente o /-ésimo indivíduo (/ =1,...,n.) do í--ésimo

grupo (l = 1,...,k) de um modelo de análise de variância com um fatos e a.' a i --ésima

variância populacional. Sem perda de generalidade, O'Neill e Mathews(2000)

assumimm que .EI.pe ,l= 0
Suponha ainda que y.. represente a mediana do i--ésimo grupo. Assim, os

resíduos baseados na mediana são definidos como q : .y# eus valores absolutos

«m. 2l; - l.r,
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O teste de homogeneidade de variâncias de Levene, que descrevemos na Seção

2.3.1, é uma análise de variância por mínimos quadmdos ordinários nos d# . Essa forma

do teste foi sugerida por Brown e Forsythe (1974a) e está disponível no pacote

computacional MINITAB. No entanto, assim como no teste baseado nos desvios com

relação à média, essa análise de variância não testa a hipótese de homogeneidade de

variâncias quando o modelo é não balanceado.

Observa-se que, para um particular conjunto de dados, o teste de Levene

baseado na mediana é simplesmente uma análise de variância de

{yi. ' yiW'''',yi. ' yj(nD,yj(m.--D --,yi(-J -y;.} pam í ' l,...,k,

onde y,«) representa a k --és/maestatística de ordem para o i'éxímo grupo, e mj é a

ção da mediana no conjunto de dados ordenado. Pam n; ímpar, .yj(M,)

p"' "; p"' y' 'P;l'l : P'l{...l--yl . Asse", 's m'm"t" d' d, "«lvem 's

momentos das estatísticas de ordem. Pam variáveis normal padrão, as médias, variâncias

e covariâncias das estatísticas de ordem são tabuladas, por exemplo em Owen(1962),

citado em O'Neill e Mathews(2000). Alternativamente, podem ser encontradas

facilmente por integração numérica e estão disponíveis na área do Pub]ications/Jouma],

no weó si/e www.cropsci.usyd:ç!!!!:êy

Verifica-se que

posa

,ü, ) - -LÉ ,(,,'-,-.*-, ' ,;.,, ) - '., ..
rõl /=l

onde /., é uma constante dependendo somente do tamanho da amostm n; , tal que pam

todo m, /:. =/2..1 ' Portanto, de maneira análoga à d#, notamos que a análise de

variância para os d# testa a hipótese

ao invés de .f7o. quando o modelo é não balanceado(a menos que o grau de

desbalanceamento sda tal que todo lz. coincida com 2m ou 2m + 1 , para algum m ). A

,17os-.:.?-t.l:', 2
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solução no caso gemi seria então utilizar a análise por mínimos quadmdos genemlizados

das variáveis

obtendo a estatística que denominaremos/Ç .

Para determinar as variâncias e covariâncias dos ãp, os autores utilizam dois

resultados:

a) Pam uma amostm da distribuição normal padrão, a soma dos elementos em uma
linha ou uma coluna da matiz de covariância das estatísticas de ordem é l;

b) Para uma amostm de n. observações da disüibuição normal padrão,

É ,G,')-É ;G..,,:)- «;
/-l /-l

Usando esses resultados básicos associados à disüibuição normal, temos que para

todo i e ./,

;@,'l- j-t..Ü,.,, - j. y : t-Ê.(,;.,,' )- j-Íi 'G'..,,pJ-- ,G; : )- aiã: -- ",,G)

e portanto,

«,,M- ÜI';r-.' -- ",,o, ,l- ',:

O .álc«lo de Co«1%,8, ) está disp.M«l « web 'ffe cit,do '«t'-i''m"t'
E fiJndamenta] destacar que os testes propostos resolvem o problema da

desigualdade de variâncias e existência de correlação enfie as variáveis dü. , í = 1,...,k,

/=1,...,n; e lael, í=1,...,t, /=1,...,PZ.. No entanto, a análise de variância do
procedimento de mínimos quadmdos generalizados também necessita da suposição de

normalidade, suposição essa que não é válida nas modificações considemdas. Tal

31



problema porém é minimizado devido à maior robustez da Análise de Variância com

relação à falta de nomialidade do que com relação à desigualdade de variâncias e

existência de correlação.
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Capítulo 3

Teste de Brown e Forsythe e suas

modificações

3.1 Introdução

Suponhamos que X# represente a j-ésima observação da i-ésima amostra

correspondente ao i-ésimo grupo, com ./ = 1,2,...,pz. e i=1,2,...,k, sendo que as k

amostras são independentes, as populações normais e as variâncias iguais. A estatística F

da análise de variância com um fator para testar a hipótese nula de igualdade de médias

.f/o - pi - p2 - -.. - #. , ao nível de significância a, contra a hipótese altemativa que

nem todas as médias são as mesmas, J7. : pl # #. para algum f # g , f,g = 1,2,...,X, é

dada por:
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É«;F.. - *.
f-l

(k
=(«; - 1),,:
f:l

(«-k)

F

-- xí
Ü-E- n l

j

Se as variâncias populacionais são igual, quando há igualdade de médias, ou

seja, sob .lio , essa estatística tem distribuição F de Snedecor centml com k -- l e n --k

graus de liberdade no numerador e denominador respectivamente.

A estatística F da análise de variância com um fator produz um teste que é

sensível à falta de homogeneidade de variâncias, ou seja, quando os grupos apresentam

variâncias populacionais di6enntes, o tamanho real do teste não coincide com o tamanho

fixado. Neste caso, uma melhor solução seria o teste proposto por Brown e Forsythe

(1974b), que leva seu nome e que utiliza a estatística f'' , uma modificação da estatística

F

O problema de comparar médias de distribuições normais independentes para

três ou mais grupos quando há heterocedasticidade é conhecido como problema de

Behrens-Fisher genemlizado. Várias soluções foram propostas pam esse problema, entre

e[as a de Brown e Forsythe (]974b) que utiliza a estatística .F' e será descrita na seção

seguinte.
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O objetivo deste capítulo é apresentar o teste de Brown e Forsythe e algumas de

suas mais recentes modinlcações.

3.2 Teste de Brown e Forsythe

Suponhamos que ..r, represente a j-ésima observação no i-ésimo grupo, com

/ = 1,-.,n. e l = 1,...,k . Os X# são observações independentes e possuem disüibuição

Nomtal com média #. e variância a.2. Desçamos testar a hipótese nula de igualdade de

médias .f/o : pi - p2 - ... - #. , ao nível de significância a, contm a hipótese altemativa

que nem todas as médias são águas, //. : pl pg para algum i # g , í,g = 1,2,...,k.

A estatística proposta por Brown e Forsythe para testar //. , F'' , é definida como

Ê «.F.. - *..y
f-l

Él- - ?l..:
F'

Os valores críticos de /'' são obtidos da distribuição F de Snedecor com # --l

graus de liberdade no numemdor e ./' no denominador, onde /é implicitamente definido

pela aproximação de Satterthwaite (1941), discutida em Brown e Forsydle (1974b):

1- - tl.,:
âl: - ':l';:}-âú . .,

Através de um estudo de simulação, utilizando difenntes variâncias

populacionais e amostras de diversos tamanhos, Brown e Forsythe (1974b) compararam

o tamanho e o poder do teste de igualdade de médias populacionais na situação de
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desigualdade de variâncias utilizando as estatísticas: F' da Análise de Variância, F'' , e

as propostas por Welch (195 1) e James (1951).

A estatística proposta por Welch (195 1 ) é dada por:

Ê «, (Í;.
1:1

# lW )

onde

Quando as médias populacionais são iguas, W tem aproximadamente
distribuição F de Snedecor, com k --l e ./' gmus de liberdade, sendo que ./' é definido
de modo que

:Égl

/
3

k2 -

A estatística proposta por James(195 1 ) é da forma:

J Ê"
.r
i)

Se todas as médias populacionais forem iguais,

,'»«'*zdV.âq;l -«,
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onde a é o percentil de ordem l--a da distribuição Qui-Quadrado com k --l graus de
liberdade.

No estudo de simulação realizado, cada condição de análise 6oi especificada

pelos tamanhos da amostm (n.), médias (p,) e variâncias populacionais ta,: ,l pam os

grupos (i = 1,2,...,k). Em cada condição, um conjunto de n = >:n; observações de uma

distribuição normal com média zero e variânica um foi gerado e associado aos grupos.

Esses valores foram multiplicados por aí e somados com #. para se obter amosüas das

populações especificadas. As quatro estatísticas foram calculadas e comparadas com

seus percentis de ordem 90%, 95% e 99% sob //o ' O procedimento 6oi repetido l0 000

vezes para cada condição usando um diferente valor inicial para o número aleatório

gemdor da distribuição nomlal.

Os autores verificaram, atmvés do estudo, que a estatística f' da análise de

variância apresentou acentuados desvios no tamanho Htxado do teste quando as

variâncias dos grupos eram desiguais e as outms três estatísticas mostraram pequenas

flutuações no tamanho do teste. Pam amostras de tamanhos pequenos, verificaram que o

teste de hipóteses com estatística J desviava-se mais do tamanho nominal e rdeitava a

hipótese nula com maior ílequência O teste de estatística F'' variou em tamanho um

pouco mais do que o de estatística W e para grupos com mais de 10 observações, a

diferença entre os níveis de significância 6lxado e atingido das duas estatísticas W e

F'foi pequena. Quando as variâncias eram iguais, ambas estatísticas »' e F'

apresentavam poder similiar ao da estatística .F da análise de variância.

Observou-se ainda que quando os grupos com médias extremas tinham

variâncias pequenas, a estatística Pr era mais poderosa do que F'' . Tal fato poderia ser

explicado pela diferente ponderação de médias: a estatística W pondemva as médias

usando -!L e a estatística F', n;. Dessa forma, médias extremas com variâncias

pequenas tenderiam a aumentar W mais do que /', ocorrendo o inverso para médias

k

f-l

+
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extremas com variâncias grandes. Quando médias extremas vinham acompanhadas de

variâncias grandes, o teste de Brown e Forsythe mostrou-se superior.

3.3 Modiülcações do Teste de Brown e Forsythe

Apresentaremos a seguir algumas modificações recentes no teste de Brown e

Forsythe propostas por diferentes autores.

3.3.1 Modificações propostas por Mehrotra

Mehrotm(1997) aponta uma inadequação na aproximação proposta por Brown e

Forsythe(1974b) para a distribuição da estatística de teste F' , sob a hipótese nula.

O autor encontrou a distübuição de r'' sob a hipótese nula da seguinte forma:

Inicialmente, identificou .F' como uma razão de duas formas quadráticas

independentes associadas a um vetor aleatório com distribuição nomlal multivariada.

Sob a hipótese nula de igualdade de médias, as distribuições dessas formas quadráticas

coram aproximadas por:

~«.«i . -:-Éil:-e-l';:

denota uma distribuição qui-quadrado central com ./' graus de liberdade. Os

valores de ai , a2 , ./i e /2 podem ser detemninados usando o método de Satterthwaite

(1941), ou seja, resolvendo as equações simultâneas .e]Q, ]= a,./l e p'le, 1= 2a;'./l , para

1.2Z
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Após alguns cálculos, o autor

[:.,' *]'
:.,'*r*l:-:*

mostrou que ai./i = a2/2, com

Á (3.1)

e

Á àl«-':}.:l' (3.2),

onde a;: = .E(s,: ló a i-ésima variância populacional.

Na prática os valores de a? , presentes nas fómlulas (3.1) e (3.2) dos graus de

liberdade, devem ser substituídos por xlz

Aplicando o Teorema 6.1 dado em Box (1954), citado em Mehrotm (1997), sobre

razão de fomlas quadráticas independentes e sob a hipótese nula, Mehrotra(1997)

stúbuição de r'' poderia ser aproximada por r' ~ Í-:!4-'1r'(Á,/2),

onde r(./1,./;) denota uma distribuição F centml com ./l e /2 graus de liberdade.

Dessa forma o autor verifica que, como al./l = a2/2 , a estatística F' do Teste

de Brown e Forsythe, sob .f/. , tem aproximadamente distribuição r' com ./i e /2 graus

de liberdade dados por (3.1) e (3.2) respectivamente e não como havia sido proposto por

Brown e Forsythe (1974b) (a disüibuição de F' era aproximadamente f'(k -- l,/2 )).

O número de graus de liberdade do numerador, ./l dado em (3.1), somente será

gual a(k -- 1) no caso trivial em que k = 2 e as variâncias populacionais são iguais.

concluiu que a diC l
2 2

]
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Como, em geral, ./: < k--l, o valor crítico da disüibuição F com k--l e /2

graus de liberdade, usado no teste de Brown e Forsythe, tende a ser menor do que
deveria. Este fato explicaria porque o teste de Brown e Forsythe apresenta muitas vezes

nível de significância rea] maior do que o nominal.

Assim, segundo Mehlotra (199'D, usar ./l dado em (3.1) como número de graus

de liberdade do numerador na aproximação da distribuição de F'' , ao invés de (k -- l),

pode corrigir esta falha no teste de Brown e Forsythe. Resultados empíricos

confimtaram o fato, mostrando que o procedimento de Brown e Forsythe modificado,

proposto por Mehrotm(1997), de modo geral preservava o tamanho do teste.

3.3.2 Modificações propostas por Keselman e Wilcox

Como foi citado anteriormente, Mehotra (1997) apresentou uma modificação

para a estatística do teste de Brown e Forsythe(1974b) de igualdade de médias para

amostms independentes de distribuições normais com variâncias heterogêneas. Na

estatística do teste modificado, o autor usou uma aproximação dos graus de liberdade do

numemdor, ./l , ao invés de usar o número de grupos menos um,(k --l) .

Keselman e Wilcox (1999) mostraram que, sob condições semelhantes

envolvendo variâncias heterogêneas mas também não normalidade, o teste modificado

de Brown e Forsythe apresenta um aumento no erro do tipo l em modelos não
balanceados, ou sda, quando os grupos são de tamanhos desiguais. Sendo assim, os

autores propõem o uso do teste introduzido por Lix e Keselman (1998), citado em

Keselman e Wilcox (1999). O procedimento consiste num teste pam igualdade de

parâmetros de posição que adota uma estatística de teste utilizando estimadores robustos
de tendência centml e variabilidade, isto é, médias apamdas e variâncias

"Winsorizadas", ao invés dos estimadores usuais. Sugerem ainda que os valores críticos

associados a um particular nível de significância soam obtidos através do método de

Bootsn'ap.
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A hipótese de igualdade de médias, .f/o : pi - p2 '

igualdade de médias aparadas, /7o : p.i - p.2 - .. - P,k

O procedimento proposto pelos autores é o seguinte

#' , é substituída pela de

Suponhamos que n; observações independentes .X;.,...,Xi.. soam amostmdas da

população f (í = 1,2,...,k). Assuma que os X,'s (./ = 1,2,...,lz.) soam obtidos de "ma

população normal com média #, e variância desconhecida af, com ajz # al? para

algum i # i' , i, f'= 1,2,.-,k

Soam X(1) g X(2)í g ''' g X(«,)i as observações ordenadas associadas ao i-ésimo

grupo e Ji : b' /z.l, onde 7 representa a proporção de observações aparadas de cada

cauda da disüibuição. Dessa forma, o tamanho amostml para o i-ésimo grupo é

A, = n. -- 21, . A i-ésima média amostrar aparada é X.í. = A: )l. X(J)irii j=Ji+\

Derme-se ainda a i-ésima média "Winsorizada" como Xri. = ----)1.11'; , onde

n.--/

)# = X(J..-i)i se XÜ. É X(J;--l) '

y# = X# se X(J.*i)í < X# < X(.. J;)í '

y# = X(-,-J,) se Xzy à X(-.-J,)í

Observa-se então que, no cálculo da Média Winsorizada, observações inferiores

ou iguais à (J, +l)--éslmaestatística de ordem são substituídas pela mesma.

Analogamente, observações maiores ou iguais à (n; -- J,)-- éslma estatística de ordem

são substituídas poresse valor.

A variância amosüal "Winsorizada" pam o i-ésimo grupo é definida como

Zk,
: . ..;L....,.. acordo com Wilcox (1996). citado em Keselman e Wllcox

(«. -1)

(1999), uma estimativa da variância da média amostrar aparada é dado por
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(«; - 1).,:
Sm De posse desses estimadores robustos, as médias apamdas do grupo

(..r.j. 's) substituem as médias amostmis (Xi. 's), os estimadores das variâncias

"Winsorizadas" (s.,' 's) substituem os estimadores das variâncias usuais (sj' 's) e

)l.l#; substitui n = 12.1 n, , ou seja, #, substitui n. , na estatística do teste de Welch e em

seus gmus de liberdade. Dessa forma, obtém-se a estatística robusta de teste:

j-l1-1

E «,, (í..

4 k l

3;U
)

./l. é dado por ./. - , ~2
l l

.+L ".J
b' A,-i

Definida a estatística do teste, o valor crítico é estimado atmvés da construção de

disüibuições empíricas via Boofsüap, da fomla descrita a seguir.

Soam C# =X# --X.i., j =1,2,-.,t e ./ =1,2,-.,zz., os valores das variáveis

originais cena:mlizados pela média apamda.

Pam o i-ésimo grupo, determina-se a amostm J?oo/sD'ap selecionando

aleatoriamente, com reposição n. observações dentre as Cí , ./ = 1,2,...,n. , gerando as

novas observações X«,...,X;

Se .l?.' é o valor de ra calculado com base em X;,...,Xú.., , j = 1,2,...,k , repete-se

o procedimento B vezes, obtendo-se B valores Fal' ,-"''l'm

kz l

+

onde w.;
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O nível de significância estimado G'') de uma estatística de teste .Boo/sü'ap é a

proporção de vezes que esta estatística é maior do que a do teste baseado nos dados

originais. Obtido p' , se p' g a , rejeita-se .f/o : /z.i - p.2 - ... : p.l

Wilcox verificou que B-599 proporciona um controle satisfatório no erro do

tiPO l.

43



Capítulo 4

Testes Aleatorizados para Igualdade de
Médias e de Variâncias

4.1 Introdução

A tarefa aparentemente simples de comparar médias e variâncias de duas ou mais

populações e de verificar se elas são signiíicantemente diferentes é na verdade bastante

difícil quando as amostras são provenientes de disüibuições "muito distantes" da
normal.

De acordo com Manly e Francis (2002), há três problemas potenciais:

1- Se não existe desigualdade nas variâncias entre as populações, os testes para

comparar as médias podem ter propriedades pobres( tamanho excessivo ou poder baixo)

devido à não normalidade;
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2- Se existem diferenças nas variâncias mas não nas médias, os testes de igualdade de

médias podem ter tamanhos excessivos devido à sensibilidade à desigualdade de
variâncias; e

3- Testes para comparar variâncias mesmo quando não afetados por diferenças nas

médias, podem ter propriedades pobres como conseqüência da não normalidade.

l.Jm teste aleatorizado é um particular teste de pemlutação que é baseado em

aleatorização e é realizado da seguinte maneira:

Uma estatística de teste é calculada para os dados experimentais(medidas ou

observações), os dados são permutados(divididos e reorganizados) repetidamente de

acordo com o procedimento de escolha aleatória e a estatística de teste é calculada para

cada um dos resultados das pemiutações dos dados. Essas permutações dos dados,

incluindo aquela representando os resultados obtidos inicialmente, constituem o

conjunto referência pam detemlinar o nível de significância A proporção de
permutações dos dados, no conjunto referência, com valores da estatística de teste

maiores ou iguais(ou, pam certas estatísticas de teste, menores ou iguais) ao valor

obtido experimentalmente é o nível descritivo(ou p-valor). Definir a significância com

base na disüibuição de estatísticas de teste geradas por permutar os dados é
característica de todos os testes de permutação.

Um teste de permutação é chamado teste aleatorizado quando a permutação dos

dados é deita através de escolhas aleatórias.

A hipótese nula pam um teste aleatorizado é de que a distribuição de
probabilidades da variável para cada unidade experimental é a mesma qualquer que seja

a associação dos tratamentos. Assim, sob a hipótese nula, a escolha de unidades

experimentais para os tratamentos teria sido feita de forma aleatória.

Neste capítulo, descreveremos os testes aleatorizados propostos por Francis e

Manly (2001), Manly e Francis (2002) e Manly (1995), que podem ser utilizados como

alternativas aos testes de Levene e Brown Forsythe apresentados nos capítulos

anteriores
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4.2 Teste Conjunto

Manly e Fmncis(2002) apresentam como proposta para o problema de compamr

médias e variâncias, um teste aleatorizado conjunto, cuja hipótese nula é a de que as

amostras compamdas provem da mesma distribuição. Os autores propõem o uso da

estatística da razão de verossimilhança para testar se as amosüas são provenientes de

uma mesma distribuição normal. Se Xü , i = 1,2,...,#, ./ = 1,2,...,zz; correspondem às k

amostms aleatóáas das # populações, a estatística de teste é calculada como:

« -â«; -.:.(}),

onde

C

é o estimador de máxima verossimilhança da variância da i-ésima população, X,

é a média da i-ésima amosüa e

é o estimador de máxima verossimilhança da variância comum, .X é a média

amostml geral e /z = n.+ Pzz + ...+ n* é o número total de observações.

A estatística Zo é sensível tanto a diferenças entre médias como a diferenças

entre variâncias amostmis. O fato de as amostras serem provenientes de uma disüibuição

normal é irrelevante se a significância de um valor observado é obtida por aleatorização.
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Dessa forma Zo é considemdo significante ao nível 100a% quando exceder o quantia de

ordem 100(1--a)% do conjunto consistindo do próprio Zo e de M-l valores de Zo

calculados após realocação aleatória dos dados observados às amostras.

Se % for calculado pam um codunto de dados e for encontrado um resultado

não significante com o teste aleatorizado, é razoável concluir que não há qualquer

evidência para diferenças entre as disl:ribuições, em tempos de médias ou variâncias. Se

Zo for signiÊlcante, então há evidências de diferenças. Pam identificar se as diferenças

são nas médias, variâncias ou ambas, é necessário algum teste adicional. Os autores

constroem testes separados pam igualdade de médias e igualdade de variâncias, que

serão apresentados nas próximas seções.

4.3 Teste de Igualdade de Variâncias de Levene

Aleatorizado

O Teste de Levene aleatorizado, proposto por Francis e Manly (2001), é

simplesmente uma fomla aleatorizada do teste de Levene. Inicialmente, o teste de
Levene convencional baseado na mediana é aplicado e o valor da estatística F obtido, Ft,

é registrado. Em seguida:

a) os dados originais são trans6omlados atmvés da subtmção das medianas amostmis,

b) os dados transformados são aleatoriamente reorganizados pam as amostras,

c) o teste de Levene é aplicado para os dados tmnsformados e reorganizados e um novo

valor da estatística F resultante, F2 , é guardado,

d) os passos b) e c) são repetidos muitas vezes pam gerar F3, F4, ... , F. pam algum n

grande. O nível descritivo do teste é a percentagem de valores Fi, F2, ... , Fn que são

maiores ou iguais a Fi.
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4.4 Teste de Igualdade de Médias Aleatorizado

Manly (1995) destaca que testes aleatorizados para igualdade de médias quase

sempre são muito sensíveis à desigualdade de variâncias. Como conseqüência, o nível de

significância atingido pode ser muito diferente do lixado.

Devido a esse problema, o autor constrói um teste de igualdade de médias

aleatorizado que prevê uma possível desigualdade de variâncias.

Consideremos o problema de testar //o : pl - p2 - . - #. , com base na amostra

aleatória XÍ , i-1, 2, ..., k ,j-1, 2, ...,ni, sendo que .E(X, )= #; e Har(X,)= o'.:

A idéia básica do procedimento é transformar as variáveis X#, i = 1,2,...,k,

/ = 1,2,...,n. em variáveis C/# , com mesma média que Xe e variância constante, igual a

l

Esta consüução é equivalente a admitir que X# = .d, + .B.C/#, para escolhas

convenientes de d. e B;

A análise é feita sob .17o , de modo que E(X, )= # , para todo í . Além disso, por

""ü"ção, temos q« E(U, )= # , i = 1,2,..., k , / = 1,2,-.,",

Como conseqüência,

zk', )- .,4, -- .a;z(u, )- ..4, + B,p - #
e assim

,4, -#(l - #-- ,B,(U,

As quantidades # e B, são desconhecidas e devem ser estimadas. Como é

us««do q" Ha,(U, )= 1 , e«tão Ha,(X, )= B.: , de modo q« .B,: é estrado p''

'j: - : j - 1,2,...,k .
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Adicionalmente, estima-se a média comum # por # É fácil verificar

que # assim definido é o estimador de mínimos quadmdos ponderados de #, sendo

portanto o estimador linear não viciado de variância mínima pam esse parâmetro,

quando admite-se que -B; é o verdadeiro valor de .B;

Com base nesses elementos, o procedimento fica:

1- Aplica-se o teste de igualdade de médias com estatística F às variáveis originais Xü. .

Sda Fi o valor da estatística de teste.

2- As equações

P

e

(a)

1,2,...,k (b)

são resolvidas itemtivamente, partindo-se de .B, = le aplicando-se sucessivamente(a),

(b), (a), (b),...
De acordo com Manly (1995), este procedimento sempre convergiu em

simulações e para dados reais.

3- Calcula-se os valores de U;, ,

J:i= ii+
B;

4- Os valores dos C/,, são realojados aleatoriamente às amostras, correspondendo ao

conjunto aleatorizado de dados transfomiados.(Observamos que aqui a alocação é feita
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sob igualdade de variâncias). O correspondente conjunto de dados não transformado é

'- -« x, - P -- .Ê;(u, -P).

É feita a análise de variâncias para essa alocação dos XÍ, determinando-se assim

o valor da estatística F do teste aleatorizado para a situação em que existe desigualdade

de variâncias.

5- O passo 4 é repetido M-l vezes, gerando F2 ,F3 ,'''''rh . O valor A , obtido no passo l,

é considerado significante ao nível 100a% se exceder os 100(1 -- a)n menores valores

dentre os 8,Fa,.''' IL
Portanto, aplicando-se esse procedimento assumiu-se que sob .fí. as observações

fomm geradas por um mecanismo que associou aleatoriamente os valores dos C/# às #

amosüas. Como os U;f têm variância constante, o problema da desigualdade de

variâncias, durante a aleatorização, não existiria.

4.5 Teste de Igualdade de Médias Aleatorizado com
Calibração .Boozs#'ap

Francis e Manly (2001) descrevem dois procedimentos de calibmção .Z?oo/sü'ap:

um para testes de igualdade de médias e o outro pam testes de igualdade de variâncias.

Ambos têm o mesmo proposito. Deseja-se inicialmente determinar se o tamanho real do

teste aleatorizado difere do seu tamanho nominal para posteriomlente, se necessário,

calibrar o teste a íim de que os tamanhos nominal e real coincidam.

O procedimento de calibração é mais complicado pam testes de médias do que de

variâncias devido ao fato de que os testes de médias são sensíveis à diferenças nas

variâncias populacionais, enquanto os testes de variâncias são inafetados por diferenças

nas médias populacionais. No primeiro caso, o procedimento poderia ser aplicado para

qualquer teste de diferença de médias. Já o segundo seria utilizado para qualquer teste de

igualdade de variâncias que fosse inafetado por diferenças nas médias populacionais.
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Francis e Manly (2001) mostram como um teste aleatorizado pode ser

melhorado utilizando-se dados que passaram pelo procedimento de Boo/sü'ap.

Os autores começam descrevendo o procedimento mais complicado(pam testar

igualdade de médias) e posteriormente mostram como pode ser simplificado pma testes

deigualdade de variâncias.

Assuma que deseja-se comparar k médias com base nos valores de # amosüas,

que a i-ésima amostm seja de tamanho /z., consistindo de valores X#, para cada

:(x,
./ = 1,2,-.,n. , com média .X. e variância K = --z---G;:-::.iT-- . Suponha adicionalmente

que as amosüas estqam ordenadas de tal fomla que a amostra l seja tão grande quanto

possível

O método de Calibmção via Boofsü'ap proposto consiste em "reamostrar" os

dados originais de modo a obter novos conjuntos de dados com mesmas médias que o

conjunto original mas variâncias iguais à da distribuição gemda no procedimento

Bootstrap.

Os oassos envolvidos no l)rocedimento são os seguintes:

a)

b)

c)

O teste de igualdade de médias usual é realizado a um nível de significância a

Rejeita-se a hipótese de igualdade de médias neste teste, que é não calibrado, se

seu nível descritivo, .p. , for menor ou igual a a

As observações na amostm l são usadas como uma distribuição Boo/s»'ap pam

serem reamostradas com reposição representando a disüibuição origulal

desconhecida. Essa distribuição tem média # = XI e variância g2 = K e!.:!

A distribuição Z?oofsü'ap é amostrada pam produzir amostms .Boo/sü'ap de

tamanhos ni,n2,...,n. e suas variâncias amostrais são calculadas. Essas

variâncias são denotadas por ra; , pam 1 : 1,2,...,k .

l
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é encamda como aproximadamente um valor aleatório da

distribuição da razão entre a variância amostml e a verdadeira variância para uma

amosüa de tamanho n. da distribuição original. Igualando R..
K onde K é aa
K

verdadeira variância da disüibuição da qual cada amostm i foi selecionada,

então considera-se ra. ' '6" ' -8-- como um plausível valor pam K

A distribuição Boo/sü'ap é amostmda novamente pam gerar amostras Zioo/sü'ap

de tamanhos n.,n2,..-,nl, e essas amostras são ajustadas de tal comia que a

variância pam a i-ésima amostm sqa igual a ra, , mas os valores esperados

sejam inaltemdos. Isto é, se cada elemento da nova amostra Boorsüap é X'# ,

então a amostm Boo/sü'ap ajustada tem como #'ésimo elemento

e)

X' -- (x', -X'l Deste modo, a média de X# independe de f mas a

variância depende.

O teste de interesse que compara as médias amostmis é realizado com

nova amosüa Z?oo/s»'ap ajustada, e o nível descritivo p. é determinado.

Os passos c) a f) são repetidos N vezes, com N grande, para gerar uma
distribuição .Boofsü'ap de p-valores, pi , p2 ,.-, px

A proporção p.. de resultados significantes ( p-valores menores ou iguais a a)

dos N testes é detemlinado. Se esse valor é significantemente diferente de a ao

a(l --a) .
nível 5%, isto é, está fora do intervalo a t1,96ll==1:;t;-=z , h

o teste não atinge o nível de significância a especificado. Nesse caso, executa-

se o passai)

Os .N p-valores obtidos no passo g) são ordenados dos menores para os maiores

e o maior valor p. que é excedido por pelo menos uma cação (l --cr) desses p'

base na

á evidências de quel

D

g)

h)

i)
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valores é determinado. Se p. é próximo de a, há indicação de que o teste

considerado tem o tamanho carreto. Valores de p. muito menores do que a

sugerem que o teste comece mais resultados significantes do que o desdável. Por

outro lado, se p. é muito maior do que a, supõe-se que o teste dá poucos

resultados significantes. A calibmção do teste para o conjunto de dados original

consiste em considerar um resultado significante se p. é menor ou igual a p.

A última etapa do passo i) consiste na calibmção proposta; compara'se po com

p, ao invés de compamr com cr

Finalizando, os autores comentam que a utilização de uma única amostm pam

gerar as subamostras do procedimento Boorsü'ap pode parecer pouco razoável. No

entanto, nos estudos realizados, verificou-se que o uso de apenas uma amostra comece

uma melhor representação da distribuição origmai pam os dados.

4.6 Teste de Igualdade de Variâncias (Teste de
Levene) Aleatorizado com Calibração .BooZs/rap

O procedimento de calibmção pam o teste de igualdade de variâncias é o mesmo

que para o teste de igualdade de médias, exceto que os passos d) e e) são omitidos, e o

teste no passo f) é realizado sobre as amostras .Boo/sD'ap geradas no passo c). Por outro

!ado, se o objetivo é calibrar um teste de igualdade de variâncias, que é sensível a

diferenças de médias, ouça.s modificações são necessárias.

4.7 Estudo de Simulação

Considerando os três problemas potenciais apresentados na Seção 4.1, Manly e

Fmncis(2002) propuseram um esquema de teste em dois estágios, conforme

descrevemos nas seções anteriores. Inicialmente, realiza-se um teste aleatório exato para

determinar se há evidência de desigualdade das distribuições que estão sendo

compamdas. Este teste garante o tamanho corneto pam dados de qualquer distribuição.
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Se for obtido um resultado não sigiuhcativo, o processo

não há evidência de diferenças(nas médias e variâncias).

Caso sqa obtido um resultado significativo, realiza-se um teste aleatorizado

robusto aproximado pam igualdade de médias juntamente com um procedimento

Z?oo/s#'ap que indicará se o teste de igualdade de médias é con6iável. Um teste robusto

para igualdade de variâncias também é realizado.

Há cinco possíveis resultados pam o esquema proposto pelos autores (Tabela

de teste pára e conclui-se queCS

4.1)

Tabela 4.1 Possíveis Resultados do Esquema de Teste proposto por Manly e Francês (2002)

Fonte: Manly e Francis (2002)

Esse esquema de teste 6oi avaliado através de simulação e apresentou boas

propriedades no sentido de controlar a probabilidade de concluir que um particüar tipo

de diferença existe (de médias ou variâncias), quando não existe.

Para investigar as propriedade dos testes individuais e do esquema de teste cujos

possíveis resultados foram apresentados na Tabela 4.1, foi realizado, pelos autores, um

estudo de simulação com dados gerados de três disüibuições com diferentes valores de

médias e desvios padrão e duas ou quatro amostms(k-2 e k-4). Para k-2, um
planejamento fatorial foi empregado, com os níveis dos fatores tais que:

A: as três distribuições eram da família Johnson de distribuições (Johnson, 1949), citado

em Manly e Francis (2002), com valores de assimetria e curtose de (0,0; 30,0), (0,0; 3,0)
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Teste pam qualquer Teste de Médias, ZL Teste de Variâncias, 7r
Conclusão

diferença, Zo      
Não Significante Desnecessário Desnecessário Não há evidência de

diferenças de médias e             vanancias

Significante Significante e Confiável Significante Evidência pam diferença
de médias e variâncias

Significante Significante e Confiável Não Significante Evidência pam diferença
de médias mas não de

             vanancias

Significante Não Significante ou Não
Confiável

Significante Evidência pam diferença
de variâncias mas não de

      médias

Significante Não Significante ou Não
Confiável

Não Significante Evidência pam diferença
de médias e/ou de       

      vanancias



e (5,2; 40,3). Tais distribuições foram denominadas 1, 2 e 3 respectivamente. A
disüibuição 2 era normal e as outras duas, disl:ribuições com maior assimetria ou maior
curtose.

B: os tamanhos das amostras eram (12,4), (8,8), (36,12) e (24,24);

C: as médias populacionais associadas aos grupos, na mesma ordem dos tamanhos

amostmis, eram (0,2), (O,1), (0,0), (1,0) e (2,0); e

D: os correspondentes desvios padrão populacionais, eram (1,0; 0,2), (1,0; 0,4), (1,0;

1,0), (1,0; 2,5) e (1,0; 5,0).
Pam cada das uma das 3x4x5x5=300 combinações das condições

especificadas em A, B, C e D, 100 conjuntos de dados independentes foram gerados. O

teste global e os individuais foram aplicados pam cada conjunto. Foram usadas 99

aleatorizações, para os testes aleatorizados. Para detemiinar a conÊiabilidade do teste de

igualdade de médias foram utilizadas 500 reamostras via procedimento Boo/s/rap. Todos

os testes de hipóteses tinham nível de significância de 5%.

Para o experimento com quatro amostras, as distribuições de probabilidades eram

as mesmas do estudo com duas amostras, mas os itens B , C e D foram alterados para:

B: os tamanhos das amostras eram (8,6,4,2), (5,5,5,5), (24,1 8,12,6), (1 5,1 5, 1 5,1 5);

C: as médias populacionais eram (0,0; 1,0; 2,0; 3,0), (0,0; 0,5; 1,0; 1,5), (0,0; 0,0; 0,0;

0,0), (1,5; 1,0; 0,0; 0,0) e (3,0; 2,0; 1,0; 0,0) e

D: os desvios padrão eram (l,O; 0,6; 0,3; 0,2), (1,0; 0,8; 0,6; 0,5), (1,0; 1,0; 1,0; 1,0),

(1,0; 1,3; 1,6; 2,0) e (l,O; 1,8; 3,0; 5,4).

Essas condições são similares às usadas por Francis e Manly (2001). Neste

trabalho, os autores considemvam cinco distribuições do tipo Johnson, das quais três

foram repetidas aqui, justamente aquelas em que os testes apresentaram melhor

desempenho.

Feita a simulação, os autores verificaram que o tamanho do teste é bem

controlado pam Zo e pam 7M( teste de igualdade de médias) quando não há diferenças

de variâncias. Para a fixado em 0,05 e sob igualdade de médias, a percentagem de

resultados significantes na realização de 100 testes variou entre 0 e 10% em 95% do

estudo.

55



Quando há somente diferenças de médias seria razoável esperar que sempre o

teste rM fosse mais poderoso do que o teste Zo ' No entanto, com bastante â'eqüência To

apresentou mais resultados significantes do que TM e para k-4 mostrou-se em geral

mais poderoso para a I'. e 3'. distribuição analisada.

Na existência de diferenças somente entre variâncias, seria espemdo que Zo

fomecesse resultados mais sigiuíicantes do que ZL , para o qual foi fixado um nível de

5%. De fato, Zo apresentou mais resultados significantes, neste caso, mas nota-se que

há uma quantidade muito maior de resultados signiHlcantes com relação a 7M quando

utiliza-se duas amostras e a distribuição 3. Isso mostm como ZL é pouco confiável sob a

distribuição 3.

Quando não há diferenças de médias e variâncias, o tamanho de Zr(Teste de

igualdade de variâncias) é razoavelmente bem controlado. Houve um caso em que Zr
.C:,..= .:,...=-C:.,....+,. l /l OJI ,l.. .,'x'v..a nó+.n 1/-:=.4 'na /=llat.p;hll;pãn '3 I'nnq lqqíl RRff3-('P! qfxf ll'l'T'lâ I'al'afoi signifi

anomalia.

Havendo somente diferenças de médias, Zo apresentou mais resultados

significantes do que Zr , com Zr apKsentando uma variação de 1% a 9% de resultados

significantes na maioria das vezes. Quando há somente diferenças de variâncias, Zo

sempre üomeceu mais resultados significantes do que Zr ' O mesmo ocorreu quando

houve diferenças de médias e variâncias.

Desta fomla, o teste Zo mostrou-se tão eficiente quanto o teste ZL pam detectar

diferenças de médias e melhor do que o teste Zr pam detectar desigualdades de

variâncias. Por ouro lado, é razoável usar o teste Zo como procedimento inicial para

decidir se igualdade de médias e de variâncias devem ser testadas separadamente.

A Tabela 4.2 apresenta os resultados dos experimentes de simulação para avaliar

o esquema de teste da Tabela 4.1 : porcentagem de vezes que o esquema de teste conduz

a cada um dos cinco possíveis resultados, com referência à situação verdadeim, para

diferenças de média (M) e variância (V), distribuição amostrada e o número de amostras.

Também mostra a percentagem de vezes que são encontradas evidências para diferenças

7
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de médias(coluna Todas M que é a soma das porcentagens da coluna M e V e da coluna

Somente Média) e analogamente as porcentagens para variâncias(coluna Todas V).

Simulações com Duas Amostras

0,8 2,3 1,5

1,0 1,3 1,0

0,0 4,0 2,0

47,0 3,6 22,6

53,6 1,6 13,9

23,6 4,8 47,3

0,3 52,9 6,4

0,7 68,0 72
3,8 23,4 19,8

l0,6 54,9 17,9

7,0 64,7 11,1

11,1 26,0 41,6

Simulações com Quatro Amostras

Não Não l

2

3

l

2

3

l

2

3

l

2

3

95,

96,

94.

26

28

24

39

23

52

12

10

20

5

5

0

l

6

2

9

,6

.8

,4

.3

,6

0:

0

0:

0

2

0

0

0

0

4

7

0

0

3

0

8

2

2

4

,5

.3

,2

,0

,7

0,8

1,3

0,0

47,8

55,8

23,8

0,7

1,2

4,1

14,8

13,9

11,8

2,3

1,5

4,0

4,4

3,8

5,0

53,4

68,5

23,6

59,1

71,7

26,7

Sim Não

Não Sim

Sim Sim

Não Não l

2

3

l

2

3

l

2

3

l

2

3

95,3

93,0

96,5

21,8

28,1

8,2

66,4

56,8

66,5

18,4

20,6

13,1

0,5

0,3

0,0

2,5

2,0

1,2

0,5

1,1

0,0

9,3

15,6

1,5

Sim Não

Não Sim

Sim Sim

Fonte: Manly e Francis (2002)
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Tabela 4.2 -- Resultados das Simulações (valores em percentagem)    
Diferenças Resultados do Esquema de Teste    
Verdadeiras    

Média Variância Distribuição Nenhuma M e Somente Somente Alguma Todas Todas

Amosüada V Média Variância Diferença M V

0,0 1,0 3,3 0,5 1,5

2,3 1,5 3,0 2,5 1,8

0,3 2,0 1,3 0,3 2,0

48,0 2,3 25,5 50,5 4,8

52,4 2,] 15,5 54,4 4,1

32,6 5,3 52,8 33,8 6,4

0,5 25,4 7,3 1,0 25,9

0,8 33,8 7,6 1,9 34,9

2,0 10,1 21,4 2,0 [0,]

25,4 21,3 25,5 34,7 30,7

20,3 25,7 17,9 35,9 41,3

23,8 1],3 50,3 25,3 12,8



Apenas a probabilidade do erro do tipo l foi controlada pelo esquema de teste.

Quando não houve diferenças de médias, evidências para tais diferenças foram obtidas

4,1% das vezes ou menos pam todas as condições considemdas (ver coluna 6: Todas M,

da tabela de resultados). Similamlente quando não houve diferenças de variâncias,

evidências para tais diferenças foram obtidas 6,4% das vezes ou menos(ver coluna 7:

Todas V).

Quando havia diferença de médias mas não de variâncias, evidências pam a

diferença de médias foram encontradas em 50% das análises para dist:ribuições le 2.

Pam a disüibuição 3, fomm encontmda evidências em 24% das vezes no estudo com

duas amostras (ver coluna Todas M) e em 34% das vezes com 4 amostms (ver coluna

Todas M) . Essas baixas porcentagens foram largamente compensadas por aumentos nas

porcentagens de casos onde evidências para diferenças de distribuições foram detectadas

sem identinlcação se de médias ou variâncias (coluna 5: Alguma Diferença).

Na presença de diferenças de médias e variâncias, a evidência de diferenças de

médias foi obscurecida por uma maior evidência de diferenças de variâncias

(percentagens da coluna Todas M são menores do que da coluna Todas V na maioria dos

casos).

Se havia desigualdade de variâncias mas não de médias, tal fato foi detectado na

maioria das vezes nas distribuições le 2 no caso de duas amostras e com metade dessa

sequência para quatro amostras. Para a distribuição 3, houve menor poder para detectar

as diferenças de variâncias e um aumento na porcentagem de vezes onde uma diferença

foi detectada, mas não seria atribuída à médias ou variâncias(coluna 5). Resultados

similares foram observados quando ocorreram diferenças de médias e variâncias.

Os resultados da simulação realizada por MaMy e Francis(2002) sugerem que o

esquema de teste proposto é robusto e conservativo. O erro do tipo l é sempre controlado

mas à custa de produzir muitos casos onde existe evidência de uma diferença e não se

sabe se essa diferença é em termos de médias, variâncias ou ambas. Devido à natureza

conservativa do esquema, os autores não recomendam usá-lo em todos os casos em que

deseja-se comparar médias e variâncias.

Ainda de acordo com os autores, a robustez e a camcterística conservadora do

esquema é atingida em parte pelo procedimento Zioo/sü'ap usado pam decidir se o teste
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7M é conüiável, o que 6omeceria muitos falsos positivos com dados de distribuições

para as quais o teste 7M é realmente conÊiável. Por outro lado, para dados com desvios

modemdos da distribuição normal, seria aconselhável usar o teste ZL e o teste Zr

separadamente, com o teste 7M calibrado por .Boofsüap (7A4c) como uma medida de

segumnça extm .

Pam decidir se os dados são provenientes de distribuições com moderado ou

grande afastamento da distribuição norma], Francês e Man]y(200]) propuseram a
medida

Z
(P:-#.-l);

onde .yPI e P2 são as medidas de assimetria e curtose, e mostmram que o desempenho

de Tu e 7lwc se reduz conforme .Z aumenta Entretanto, os autores verificaram que essa

medida pode ser pobremente estimada aüavés de amostras pequenas(o mesmo

ocorrendo com a assimetria e curtose). Na impossibilidade de decidir quão extremas são

as distribuições com base em pequenas amostras, sugere-se a utilização do esquema de

teste proposto.

Uma suposição fundamental desse estudo(e também para quaisquer outros

estudos similares) é que as populações das quais as amostras fomm retiradas podem

diferir apenas em suas médias e variâncias. Em particular, os autores assumlmm que

elas não diferiam em suas assimetrias e curtoses.

No próximo capítulo estudaremos uma aplicação em bioequivalência dos testes

apresentados e discutiremos como realizar testes unilatemis para bioequivalência quando

os dados são de disüibuições não normais com variâncias que podem ser desiguas.
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Capítulo 5

Aplicações em Bioequivalência

5.11ntrodução

Neste capítulo apresentaremos algumas aplicações dos testes descritos no

Capítulo 4 ao estudo de bioequivalência.

Um teste para bioequivalência sobre uma variável de interesse é às vezes usado

pam determinar se um local que foi afetado no passado é suõcientemente similar a um

outro local. Por exemplo, o teste pode ser usado para comparar a percentagem média

coberta de vegetação em uma área anteriormente usada para explomção de minas e

depois recuperada com a média da mesma variável de uma área vizinha que nunca foi

minada O estudo da bioequivalência necessita de uma metodologia própria de testes de

hipóteses. Isto porque, conforme veremos fiituramente, um resultado significante em um

teste de bioequivalência indica que os locais são similares, enquanto um resultado não
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significante conduz à conclusão de não haver evidência pam considerar os locais
similares.

Manly(2004) discute como realizar testes umlatemis pam bioequivalência

quando os dados são de disüibuições não normais, com variâncias que podem ser

desiguais. Pam ilustrar os métodos propostos, o autor usa exemplos que envolvem a
medida dos níveis de arsênio em uma região de munição de um campo do exército e a

vegetação que cobre um local minado recuperado.

Segundo o autor, um problema comum na ciência ambiental é a comparação

entre um local sob controle e um local "tmtado" que pode estar daniÊlcado, pam decidir

se os dois são similares em termos da disüibuição de alguma medida de saúde

ambiental. Nessa área, o uso de um teste de significância padrão tem dois problemas.

Primeiro, é absurdo supor que o local tratado e o sob controle terão exatamente a mesma

média para a variável em estudo, mesmo na ausência de qualquer dano no local tratado.

Neste caso, tomadas amostras grandes de cada local, haverá uma alta probabilidade de se

detectar diferenças, independentemente da extensão na qual o local tmtado esteja

danificado. Além disso, quando o teste para uma diferença entre os dois locais não

apresentar resultados significantes, isso não significará necessariamente que uma

diferença importante não exista. Uma explicação altemativa seria que o tamanho da

amostm não foi suülcientemente grande para detectar a diferença. Essas considerações

sugerem que a questão de interesse pode não ser se há uma diferença siginülcante entre

os locais, mas sim se a diferença é de importância prática. Uma fom)a de abordar esse

tipo de problema é usando o conceito de bioequivalência .

Na área famlacêutica, uma nova droga pode ser bioequivalente a uma droga

padrão se sua potência é, por exemplo, mais do que 80% da potência da droga padrão.
Da mesma forma, um local tmtado pode ser considemdo bioequivalente a outro sob

controle em termos da biomassa(peso total da matéria viva em uma área determinada)

da vegetação se a média da biomassa por unidade de área no local tratado, #, , é mais do

que 80% da média no local sob controle, #.. Nesse caso, a bioequivalência pode ser

examinada testando a hipótese nula .l/. : #. « 0,8#. contra a hipótese altemativa
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//. : #, > 0,8#. . Um resultado significante comece evidências de bioequivalência, já um

resultado não significante sugere que o local tratado pode estar pmludicado.

Testes bilaterais de bioequivalência também são possíveis, mas o autor não os

considera pois assume que a variável estudada é uma medida de saúde ambiental( com

valores altos sendo desejados) ou de danos ambientais (com baixos valores sendo

desdados).
Nem todas as situações analisadas envolvem organismos biológicos, motivo pelo

qual os testes deveriam ser denominados de equivalência. No entanto, o termo

bioequivalência foi mantido devido às implicações biológicas dos possíveis resultados.

5.2 A Bioequivalência na Área Farmacêutica

Duas diferentes drogas ou formulações de uma mesma droga são chamadas

bioequivalentes se elas são absorvidas pelo sangue e se tomam disponíveis no mesmo

ritmo e concentração.

Na área íamiacêutica, o teste de bioequivalência consiste em verificar se o

medicamento genérico apresenta a mesma biodisponibilidade no organismo que o

respectivo medicamento de referência. O medicamento de referência é aquele que já

passou por pesquisa clínica para comprovar sua eficácia e segurança antes do registro

junto ao Ministério da Saúde, através da ANVISA- Agência Nacional de Vigilância
Sanitária A biodisponibilidade relaciona-se à quantidade absorvida e à velocidade do

processo de absorção do fármaco ou princípio ativo(substância existente na fomlulação

do medicamento, responsável pelo seu efeito terapêutico). Quando dois medicamentos

apresentam a mesma biodisponibilidade no organismo, sua eficácia clínica é considerada

comparável. A bioequivalência, na grande maioria dos casos, assegum que o

medicamento genérico é equivalente tempêutico do medicamento de referência, ou seja,

que apresenta a mesma eficácia clínica e a mesma segurança em relação ao
medicamento de referência.

Confomie Del Pino (1993), a bioequivalência é usualmente estudada atmvés da

administração de doses e medição da concentração da droga no sangue ou urina em
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vários instantes depois de sua administmção. Esses dados são utilizados pam veriHlcar se

as drogas são absorvidas na mesma proporção. A urina não é muito utilizada pois é

menos influenciada por motivo de absorção. Dessa forma, é mais proveitoso observar

respostas às concentrações da droga no sangue.

A comparação dos efeitos tempêuticos de formulações diferentes é feita
determinando-se as concentmções da droga no sangue num período de tempo através da

consüução de curvas de concentração da droga no sangue, levando em conta que duas

formulações de uma droga que produzam curvas de concentração sangumea

equivalentes devem ter efeitos tempêuticos equivalentes.

As curvas de concentração são construídas da seguinte maneim: uma dose da

formulação é administrada a um indivíduo e no decorrer de um intervalo de tempo são

retiradas várias amosüas de sangue, onde são medidas as concentrações da droga

seqüencialmente, que constituem nossa variável resposta. Essas curvas representam o

comportamento da concentmção da droga no sistema circulatório em ítinção do tempo-

Na curva de concentração sanguínea de cada indivíduo que participa do experimento são

observadas as variáveis Cmáx, Tmáx e ASC e os efeitos terapêuticos avaliados com base

nelas. São definidas como:

Cmáx -- pico de concenüação máxima -- concentração mais elevada observada no

experimento;

Tmáx tempo do pico de concentmção máxima tempo nece

pico de concentmção máxima a partir do início do experimento;

ASC -- área sob a curva de concentração sanguínea -- representa a quantidade da droga

absorvida após a adminisüação de dose única, isto é, a quantidade da droga

potencialmente ativa presente no organismo durante um detemiinado intervalo de tempo.

Em ensaios de bioequivalência, na compamção de duas formulações com o

mesmo princípio ativo, uma é considerada padrão, e portanto com efeito conhecido,

enquanto que a outm consiste de uma fomiulação teste(ou formulação nova). O objetivo

do experimento é avaliar se a fomlulação nova é bioequivalente à padrão.

Do ponto de vista estatístico é necessário verificar a exigência da agência

reguladora de alimentos e drogas dos Estados Unidos, Food and Drug Administration

(FDA), de aceitar a bioequivalência da formulação nova(N) com a formulação padrão

ssário para que ocorra oS
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(P), se a razão Zb-, em valor absoluto difere de l em no máximo 0,20(diferença
X'P

bioequivalência aceitadetempêutica) see ceia l eimportância maneira quee C )máxima de

0,80 g #Z- g 1,20, onde pw e pp são os valores espemdos ou médios da quantidade de

droga absorvida pam as formulações nova e padrão respectivamente. Para a variável

Cmáx, os Estados Unidos utilizam como limites superior e inferior, respectivamente

1 ,25 e 0,80 e a Europa usa 1 ,43 e 0,70 -1/1,43.

Matematicamente, as hipóteses de interesse são:

H. : !!E-- É õ. ou Ho :!!B-- 'z Õs
Hp Pp

contm

H. : õ. Se'a-- É 6s

e o eno do tipo l consistiria em concluir que as drogas são bioequivalentes, quando na
verdadenãosão.

Bueno(2005) apresenta uma ampla discussão sobre bioequivalência de

medicamentos genéricos e similares no Bmsil. Segundo a autor% o mercado
famtacêutico brasileiro transformou-se radicalmente devido às Políticas de Saúde como

a publicação das diretrizes sobre a Política Nacional de Medicamentos, a criação da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a promulgação da Lei de Medicamentos

Genéricos, bem como a publicação das resoluções que estabelecem os critérios técnicos

para seu registro. Através das Políticas de Saúde, foram introduzidos vários conceitos no

mercado íàrmacêutico, entre eles, equivalência íamlacêutica e terapêutica,

biodisponibilidade e bioequivalência Tais conceitos constituem as bases ciêntíülcas pam

a implantação dos medicamentos genéricos, aliados à certificação de Boas Práticas de

Fabricação e Controle, e são considemdos um marco na legislação de medicamentos no

Bmsil

Segundo Bueno (2005), depois de cinco anos de implantação, os medicamentos

genéricos representam aproximadamente 10% do mercado farmacêutico brasileiro em

unidades. A redução mínima do preço do genérico em relação ao medicamento de
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referência é de 35%, observando-se um maior impacto no tmtamento de doenças

crónicas. A redução de preço ícone devido ao fato do fabricante de medicamentos

genéricos não necessitar investir nos estudos clínicos para comprovação da eficácia e

segurança e em propaganda da marca do medicamento. A segumnça e eficácia são

garantidas pela comprovação da equivalência terapêutica.

De acordo com a autom, a regulamentação técnica sobre o registro de

medicamentos genéricos no Brasil 6oi íündamentada em legislações de países com

ampla experiência na implementação e utilização de medicamentos genéricos, tais como

Canadá, Estados Unidos e países da Comunidade Européia. Esses países são
considerados como detentores de sistemas avançados de Vigilância Sanitária, cujos

mercados famlacêuticos evoluímm nos últimos anos, contemplando as inovações e as

altemativas genéricas.

Conforme pesquisa realizada por Bueno (2005), o Brasil foi o primeiro país da

América do Sul a ímplantm o registro de medicamentos genéricos tendo como pré-

requisitos os testes de equivalência famlacêutica e bioequivalência, e tem sido

considerado como modelo para outros países da região.

5.3 Testes para Bioequivalência de Médias sob Não

Normalidade e Desigualdade de Variâncias

Segundo Manly(2004), um problema que surge com bastante freqüência no

estudo de bioequivalência é que a variável de interesse pode não ser normalmente

distribuída e as variâncias podem ser diferentes nos dois grupos. Os métodos usuais

para realizar o teste são de validade questionável. Para o exemplo da comparação dos

níveis de arsênio, a Tabela 5.1 mostm o logaritmo das concentrações de arsênio medidas

em 32 regiões de um campo do exército (o local tmtado) e 6 regiões vizinhas (os locais

sob controle), como parte de um estudo para avaliar se é necessário remediar o local

tratado. Aqui, a suposição de que a variável é normalmente disüibuída pode ser
razoável, embora haja um valor muito baixo no local tratado. Observa-se que a variância

amostrar é mais alta no local tratado do que no controle.
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Tabela 5.1 -- Logaritmo Natural das Concentrações de Arsênio(mg/Kg)

0,47 0,59 0,59 0,64 0,69 0,69 0,69

0,79 0,79 0,83 0,83 0,88 1,10 1,22

1,53 1,59 1,67 2,14 2,43

n=32 Médias 0,921 Desvio Padrão- 0,654

0,74 0,74

1,25 1,28

Amostm do local CQ!!!!111ç

1,10 1,25 1,36 1,36 1,46 1,55

n-6 Médias 1,347 Desvio Padrão- 0,157

Fonte: Manly (2004)

Um questão que é levantada nesse exemplo é a de que o local tratado tem uma

média mais baixa do que o local de controle, mas ao mesmo tempo tem níveis de arsênio

muito mais altos. Isso sugere a possibilidade de que os dois locais sejam considemdos

bioequivalentes com respeito aos níveis médios, mas não em termos dos indesejáveis

níveis altos de arsênio.

Como um segundo exemplo, Manly(2004) considera os dados apresentados na

Tabela 5.2. Como parte da condição do programa regulatório de Wyoming, exige-se dos

operadores de mina um vínculo antes de obter a licença para exploração.(quando a

explomção da mina é completada, esse vínculo termina e os operadores devem

demonstrar que a área minada foi recuperada de modo a se tomar similar em termos de

variáveis de vegetação a uma outra área que nunca foi minada. Uma das variáveis de

vegetação usadas é a produção de forragem em gramas por metro quadmdo (g/m' ). A

Tabela 5.2 mosca os valores coletados pam essa variável na mina de Wyoming em
IUu\
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Tabela 5.2 -- Produção de Vegetação ( g / mz ) medida de um local da mina de Wyoming

recuperada e de uma área de controle vizinha

Amostm do local minado

12 13 14 17 19 20 21

28 29 31 32 35 35 36

50 51 51 52 55 58 63

9

23

42

83

9

26

43

96

10

27

48

97

11 12

27 28

48 48

102 173

n=50

21 22

36 36

65 70

22

37

76

Média-41,4 Desvio Padrão-30,3

Amostm do local sob console

16 18 25 27 29 30 31 31 34 36 47 51

n=15 Média=37,0 Desvio Padrão=15,3

Fonte: Manly (2004)

52 58 70

Esse exemplo difere do anterior pois agora altos valores da variável são

desdáveis. No entanto, ambos exemplos são similares no sentido de apresentarem mais

valores extremos indesdáveis na amostm do local datado do que na do local sob

controle. Novamente aqui, há evidências de extremos para a produção de forragem do

local minado, que também são sugestivos de não nomlalidade.

Exemplos como esses levantam a questão de como testar bioequivalência com

amostras que podem ser provenientes de distribuições não normais e com variâncias

diferentes para os locais tratado e de controle. Manly (2004) analisa essa questão,

primeiro verificando se os valores médios pam o local tratado e de controle são

bioequivalentes e depois se as disüibuições são bioequivalentes em termos dos valores

indesejáveis para a variável considemda.
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5.4 Testes para Bioequivalência de Médias

Na formulação do teste de bioequivalência de médias, muitas vezes, é

conveniente usar a transfomlação logaritmo. Por exemplo, no caso da análise da

biomassa da vegetação as hipóteses são

Ho : p. É b.Rp.

contm

H. : P. > Q.RP. ,

sendo //. a hipótese de existência de bioequivalência.

Aplicando logaritmos temos

H'. : l.g(#. ) g l.g(0,8)-- 1.g(#. ).

Dessa forma, em tem)os práticos, realizar o teste pam bioequivalência equivale a

verificar se o logaritmo da média da variável pam o local tratado é signinlcantemente

maior do que a correspondente média do ]oca] controlado mais log(0,8). Isso é

equivalente a adicionar log(0,8) a todas as observações das amosüas do local sob
controle e testar se a média do local tmtado é significantemente maior do que a média

modificada do local sob controle.

Se altos valores da variável são desejáveis, a hipótese de bioequivalência do local

tratado com relação ao local sob controle estipula que a média do local tratado seja

significantemente maior do que a média do ]oca] sob controle menos alguma quantidade

positiva A. Freqüentemente, é usado o logaritmo, confomte discutido. Se valores baixos

da variável são os de interesse, o autor sugere trocar o sinal dos valores da variável em

ambas as amostms e aplicar as hipóteses já discutidas.

Segundo Manly(2004) sob normalidade e igualdade de variâncias, um teste t

padrão pode ser usado pma verificar se a média do local tratado é signi6lcantemente

maior do que a média amostml do local sob controle depois da amostm ter sido

modificada através da subüação de A a cada valor. A estatística do teste é então dada por
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f.

onde IF é a média da amostra do local datado, íé a média da amostra do local sob

controle modificada, s é a estimativa combinada usual do desvio padrão de ambas as

amostras, m é o tamanho da amostra do local datado e n é o tamanho da amostra do

local sob controle. Se /.é maior que o quantil de ordem l--cr da distribuição fde

Sluden/ com m+ lz -- 2 gmus de liberdade, então existe evidência pam bioequivalência,

ao nível de significância a .

Sob normalidade, mas se as variâncias são desiguais, uma possibilidade é usar o

teste t modificado, por exemplo, o teste de Welch apresentado no Capítulo 3. Esse teste

tem como estatística, para esse exemplo de comparar a média do local tratado com a do

localsob controle, f: dada por:

(P

Ã';*çl
onde sP e .ç. são os desvios padrão usuais da amostm para os locais tmtado e sob

controle, respectivamente. São obtidas evidências para bioequivalência se fz é maior

@,.«.}

1=:: ..€1
1«--1 n -il

de Sfzzdenf comda distribuiçãode ordem l fque o quantil 0US(zr

graus de liberdade, onde w, = -Z--e w, = :1-- ( Bussab e Morettin, 2006).

Havendo igualdade de variâncias mas não nonnalidade, um teste aleatorizado é

apropriado. Poderia ser feito comparando os valores observados de d = .?-- í com a

distribuição obtida para d quando os m + n valores dos dados são aleatoriamente

2 2
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realojados para a amostm do local tmtado de tamanho m e a amostra do local sob

controle de tamanho lz . Supondo que d. seja o valor observado de d e d. é o valor de d

pam o i-ésimo conjunto de dados aleatorizado, o p -- va/o/. do teste é igual à proporção

de valores do,d. ,...,dx que são maiores ou iguais a d. .

Na presença de não normalidade e desigualdade de variâncias, Manly e Francês

(2002) mostraram que pode não existir um teste confiável para diferença de médias. Em

particular, no contexto de testes para bioequivalência de médias, pode oconer uma

quantidade excessiva de resultados significantes sugerindo bioequivalência quando isso

verdadeimmente não existe. Além disso, tal problema pode ocorrer qualquer que seja o

procedimento de teste adotado. Os autores apresentaram uma solução a#avés do
esquema de teste descrito no Capítulo 4. O procedimento inicialmente verificava se dois

ou mais grupos diferiam com respeito a médias ou variâncias usando testes de

aleatorização robustos. Uma posterior avaliação da confiabilidade do teste aleatorizado

para diferença de médias em feita através de procedimento .Boorsüap.

O esquema proposto consistia num teste bilateral para diferença de médias

usando a estatística F da análise de variância. Manly(2004) modificou o procedimento

pam um teste unilateml, escolhendo como estatística de teste /. ou fz, definidas

anteriomlente e p -- va/or baseado no número de configurações dos dados aleatorizados

que é igual ou excede a estatística de teste observada.

Como um primeiro exemplo do uso desses testes, o autor considerou os dados da

produção de vegetação, presentes na Tabela 5.2. O local minado em tido como

recuperado se sua produção fosse maior do que 90% da produção do local sob controle.

A hpótese nula para este teste é H. : #, g 0,9#., ou H. : log(P,)g log(0,9)+ 1og(p.).

Tomando os logaritmos naturais para todas as observações e adicionando

log(0,9) = --O,105 a cada uma das 15 medidas do grupo controle, obteve-se média

amostml 1=3,43, com um desvio padrão amostrar de s. =0,42. Pam as 50

observações do local tmtado, obteve-se P = 3,50 com um desvio padrão amostrar de

s.. = 0.68 .
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Utilizando esses resultados, a estatística da expressão (5.1) resulta em r. = 0,38

com 63 graus de liberdade, que é não significante (p - 0,354). O valor obtido da

estatística de Welch é r2 = 0,49, com 38,6 gmus de liberdade, que também é não

signiHlcante ( p = 0,315 ).

Aplicando-se um teste aleatorizado com 1 0.000 aleatorizações, a probabilidade

de uma diferença de médias 7--í ser tão grande ou maior que a observada (0,07) é

P - 0,351

Finalmente o esquema de teste de Manly e Francês (2002) foi utilizado. O

procedimento teve início com o teste aleatorizado conjunto para diferença entre médias e

variâncias da variável de interesse nos dois locais, descrito na Seção 4.2. Devido ao
intensivo cálculo envolvido com esse esquema, 2.000 aleatorizações foram usadas e

obteve-se um resultado aproximadamente significante (p = 0,088). Embora esse teste

tenha sido não significante para os padrões usuais, realizou-se o teste para diferença de

médias. Cada uma das estatísticas fi e r2 pode ser usada pam esse proposito, mas r2 é

mais conveniente por levar em conta a aparente diferença de variâncias para os dois

locais. Com 2.000 aleatorizações, f: não foi significante ( p - 0,321). Portanto, para

esse conjunto de dados, os quatro testes aplicados não mostraram evidência de

bioequivalência.

Como um segundo exemplo, Manly(2004) considerou os dados de arsênio da

Tabela 5.1. Considerou o ]oca] de munição (]oca] testado) bioequivalente ao local sob

controle se a média do local testado fosse menor que 25% a mais que a média do local

sob controle. Portanto a hipótese nula para o teste de bioequivalência é /{o : #, à 1,25#.

« H.:log(#,)2:1.gO,25)--1.g(#.) . , hipót"' 'lt.m,ti" H,:#, «1,25#.

corresponderia à existência de bioequivalência.

Os dados da Tabela 5.1 já são os logaritmos naturais das concentrações de

arsênio. Adicionando log(1,25) = 0,223 para cada uma das 6 medidas de controle resulta

nas observações ajustadas, tendo uma média de f = 1,570 e um desvio padrão amostml

de i, = 0,157 . Para as 32 observações do local tmtado, obteve-se P - 0,921 com um
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desvio padrão amostrar de s, = 0,654 . Como baixos níveis de arsênio são desejáveis, o

interesse está em verificar se .F -- f é significantemente baixo.

Através do teste f usual da equação 5.1 obteve-se /. = --2,39, que é significante

( p = 0,01 1 ). O teste de Welch resultou em r2 = -4,90 , com 33,4 graus de liberdade, que

é significantemente baixo (p < 0,001). Com 1 0.000 aleatorizações dos dados no teste

aleatorizado verificou-se que o valor P -- í = --0,649 é significante ao nível p = 0,006 .

Aplicando-se o esquema de teste apresentado na Seção 4.7, com 2.000

aleatorizações, o resultado se mostrou bastante significante(p - 0,005) para o teste

aleatorizado. Numa posterior análise, baseado em 1 .000 conjunto de dados ,Boo/sü'ap, o

autor verificou a conÊiabilidade do teste.

Dessa fomla, os quatro testes aplicados aos dados de arsênio fomeceram

evidência de bioequivalência. Segundo o autor, é provável que os testes r e o
aleatorizado sejam afetados pela não normalidade e desigualdade de variâncias. Já, o

esquema de teste de Manly e Francis (2002), que fomeceu nível descritivo de 0,1%,
deve ser mais conÊiável que os demais.

As diferenças aparentes nas distribuições do arsênio para os dois locais sugerem

que eles não são bioequivalentes com respeito a altos níveis de arsênio. Em particular,

embora a média do local sob controle seja mais alta do que a média do outro local, as

quatro concentmções mais a]tas de arsênio ocorrem no ]oca] tratado. Num caso como

esse, pode ser apropriado assegurar que o local de munição é similar ao local sob

controle pam os valores altos indesejáveis da variável medida, ao invés de apenas

comparar os valores médios. Um caminho simples para íàzer isso seria se limitar à

compamção somente de valores grandes. Por exemplo, pode ser razoável com os dados

de arsênio excluir todos os valores menores do que a mediana para o local de munição e

testar se há bioequivalência somente para os dados restantes. Evidência para

bioequivalência indica que a distribuição dos valores altos é comparável para os dois

locais. Por outro lado, se não há evidência para bioequivalência, pode ser devido a

va[ores actos no ]oca] de munição.

O teste aleatorizado descrito anteriormente pode ser modificado pam comparar as

amostras somente com respeito às altas concentrações de arsênio. Confomle feito
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anteriormente, adiciona-se 0,223 aos logaritmos das concentrações do local sob controle.

Valores acima da mediana do local de munição são removidos e as médias da variável

pam o local sob controle e local de munição são calculadas pam os dados restantes.

Finalmente, o teste aleatorizado de igualdade de médias é executado.

A mediana do local de munição é 0,79 e há 19 observações maiores ou iguais a

0,79 com uma média de 1,26. As demais observações do local de munição foram

descartadas. As seis observações da amostra do local sob controle, após a adição de

0,223, excedem 0,79 e a média dos valores transformados da amostra do local sob
controle é 1,57. Dessa comia, a diferença de médias (local de munição menos local sob

controle) é -0,31. Após 5.000 aleatorizações dos 25 valores de dados para as amostras

com tamanhos de 19 e 6, a probabilidade de obter um valor abaixo disso é 0,066.

Conseqüentemente, a evidência para a bioequivalência dos locais em termos das altas

concentrações de arsênio não é muito coam. Isso contmria a forte evidência para

bioequivalência de médias, obtido com todos os dados, para os quatro testes realizados.

Segundo Manly(2004), quando se desça valores baixos para as variáveis

medidas é preciso encontrar o valor excedido por P% das observações modiÊlcadas do

local sob controle e o excedido por P% daquelas do local tmtado. As observações

conservadas serão as maiores ou iguais ao mínimo desses dois valores críticos. Uma

razoável escolha de P é 50, que assegura que há suÊlcientes observações em ambas

amostras para a realização do teste aleatorizado, a menos que um ou ambos tamanhos

amostmis sejam muito pequenos. Por outro lado, se valores grandes da variável medida

são desejáveis, então o mesmo procedimento pode ser aplicado com os valores críticos

correspondendo ao que excede as P% menores observações nas duas amostras, o maior

desses dois valores determinaria que observações usar.

Para avaliar o comportamento dos testes descritos, Manly(2004) realizou um

estudo de simulação.

Foram gerados dados de três distribuições, variando-se médias e variâncias e

utilizando-se amostras de tamanhos 10, 20 e 40, correspondendo a tamanhos de amostra

respectivamente pequeno, médio e gmnde. Uma das distribuições simuladas era nomlal

e as outras duas eram assimétricas à direita e à esquerda.
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Em cada uma das situações, executava-se os testes: f usual, de Welch,

aleatorizado e os testes de bioequivalência de MaNy e Francês usual e para baixos

valores indesejáveis.

Houve similaridade nos resultados obtidos nos testes / usual, aleatorizado e de

Welch e por esse motivo, a comparação restringiu-se aos testes de Welch, de
bioequivalência de Manly e Francês usual e para baixos valores indesejáveis.

O teste de Welch fiincionou bem pam dados normalmente distribuídos com

poucos resultados signiHlcantes na ausência de bioequivalência, aproximadamente 5% de

resultados significativos com bioequivalência modemda, e bom poder pam detectar

bioequivalência clara. No entanto, este teste fiincionou pobremente para a distribuição

assimétrica a esquerda, com 23,6% resultados significantes em um caso onde isso
deveria ter sido 5%.

O teste de Manly e Francês(2002) tem a propriedade esperada de ser muito
conservativo, com menos do que 5% de resultados signiâlcantes quando há
bioequivalência marginal de média e baixo poder para detectar bioequivalência clam

compamdo ao teste de Welch.

O teste para a bioequivalência para valores indesejáveis baixos fiincionou

extremamente bem para a disüibuição normal em termos de apresentar resultados

significantes quando havia bioequivalência e resultados não significantes na ausência

dela. No entanto, esse comportamento não se repetiu para a disüibuição assiméüica à

esquerda com amostras de tamanhos pequenos.

Globalmente, segundo o autor, parece razoável concluir que se não há

preocupação sobre normalidade, mas pode haver variâncias desiguais, o teste de Welch

(1951) deve ser usado para testar bioequivalência de médias. Se há dúvidas sobre a

igualdade de variâncias e normalidade então é mais seguro usar o método de Manly e

Francis(2002), aceitando que poderá ter baixo poder para amostras de tamanhos

pequenos.

Quando se aplicou o teste de MaNy e Francis(2002) para valores indesejáveis

altos ou baixos, obteve-se muitos resultados satisfatórios quando as variâncias são

claramente desiguais, para dados de distribuição nomlal ou não normal, desde que a

assimeüia nas distribuições esteja na direção dos valores desejáveis da variável. Se a
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assimetria está na direção dos valores indesejáveis da variável, essa aproximação ainda é

razoável. No entanto, grandes tamanhos de amostra seriam necessários.
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Capítulo 6

Aplicação do Teste de Brown e Forsythe

modificado a um conjunto de dados

6.11ntrodução

Nesse capítulo, apresentaremos uma aplicação do Teste de Brown e Forsythe

com as modificaçõe propostas por Keselman e Wilcox (1999), apresentado na Seção

3.3.2, a um conjunto de dados fomecido pelo Centro de Estatística Aplicada- CEA-USP.

Os dados que utilizaremos para realizar o teste foram retirados do conjunto de dados

utilizado na elaboração do Relatório de Análise Estatística sobre o prometo: "Tipos

Psicológicos Associados a Variáveis Estratégicas em Empreendedores de Pequena e

Micro Empresa", Elian e Santos (2003).
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Segundo este tmbalho, no Brasil, as micros e pequenas empresas, que
representam 98% do total, exercem um papel significante na economia brasileim.

Estudos realizados mostmm que essas empresas são responsáveis por 35 milhões de

empregados e 20% do produto intimo bruto total. Da mesma fomla que 1,5 milhões de

empresas do estado de São Paulo estão iniciando as suas atividades, em conüapartida, l

milhão estão decretando fãência. Uma das prováveis razões pela qual as empresas

fi-amassam é a inexistência de um planeamento.

O estudo realizado baseou-se em questionários aplicados a 1 15 emp

de micro (0 a 9 empregados) e pequenas empresas (lO a 99 empregados).

Várias variáveis foram obtidas atmvés do questionário, porém tmbalharemos

apenas com a variável Variação Percentual do Faturamento bruto(VALFA'D: Variação
Percentual do faturamento bruto no período de 2000 a 2002, considerando como base o

ano de 1999 e com a variável EMPRETEC: Participou alguma vez do curso de
treinamento oferecido pe]o SEB]R.AE(Serviço Brasileiro de Apoio às micros e pequenas

Empresas): Sim ou Não.

Nosso objetivo é comparar a média da variável Variação percentual do

faturamento bruto das empresas que âueram o curso de treinamento EMPliETEC

(VALFAT com EMPRETEC) com a média da variável Variação percentual do
faturamento bruto das empresas que não realizamm o curso de tninamento EMPRETEC

(VALFAT sem EMPRETEC).
Fomm calculadas as medidas descritivas pam as variáveis DALI'AI com

EMPRETEC e VALFAT sem EMPRETEC, presentes na Tabela 6.1 .

Tabela 6.1 - Medidas Descritivas para a Variação Percentual de
Faturamento Bruto com EMPRET'EC e Variação de
Fatummento Bruto sem EMPRET'EC

VALFAT VALFAT
com EMPRETEC sem EMPRETEC

Média 162,4 125 , 1
Desvio Padrão 100,4 70,6
Mediana 138,0 127,0
I' Quartel 109,0 72,8
3' Quartel 187,0 160,0
Mínimo0U
Máximo600328
T!

reendedorese
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Observamos que 50% dos menores valores de VALFAT com EMPRETEC estão

entre 0 e 138,0 e que o máximo dessa variável é um valor muito acima dos demais. Para

a variável VALFAT sem EMPRETEC 50% dos menores valores estão entre 0 e 127,0.

Analisando a Figura 6.1, Boxplot das duas variáveis, podemos notar que ambas

apresentam valores discrepantes e há evidências de assimetria nos dois grupos.

VALFAT com EMPRETEC VALsAr sem EMPREI'EC

Figura 6.1 Boxplot para a Variação Percentual de Fatummento Bruto com

EMPRETEC e Variação de Faturamento Bruto sem EMPRETEC

Obsevando o histograma das variávis VALFAT com EMPRETEC e VALFAT

sem EMPRETEC, Figuras 6.2 e 6.3, respectivamente, notamos que os dados não são

normalmente disüibuídos. A partir da Tabela 6.1, observa-se uma grande diferença entre

os desvios padrão nos dois grupos, sugerindo desigualdade das variâncias populacionais.
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Hisbogrann VALFAT com EMPRETEC
Normal

480360120
VALA.T oom B4nuE iu.

Figura 6.2 Histograma pam a Variação Percentual de Fatummento Bruto com
EMPRE'lEC

Histogransa de VALFAI' sem EMPRETEC
Normal

320240160
VALA.T sem B4nRe iK;

Figura 63 Histograma para a Variação Percentual de Faturamento Bruto sem

EMPRE'lEC
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6.2 Implementação do teste

Atmvés da forma modificada do teste de Brown e Forsythe descrita na Seção

3.3 .2, desejamos testar a hipótese nula de igualdade de médias

Ho : P. = pa

contm a hipótese altemativa

H. : p\ + pa

onde

#. :Média da variação percentual do faturamento bruto das empresas que fazem o curso

de treinamento EMPRETEC e

#: : Média da variação percentual do faturamento bruto das empresas que não íãzem o

curso de treinamento EMPRETEC.

Dispomos de duas amostras independentes (lzi = 59, n: = 46, s.: = l0.080,16 e

s:2 . 4.984,36) com evidências de populações não normais e variâncias desiguais.

De acordo com o teste proposto, a hipótese de igualdade de médias,

//o : Pi = p2, é substituída pela de igualdade de médias apamdas, .Ho : p.i - p.z '

Nosso objetivo é aplicar o teste de Brown e Forsythe modificado para testar as

hipóteses descritas. Pam isso, foi elabomdo um programa no software R que se encontra

no Apêndice A.

O teste foi realizado para aparos de 30%, 20%, 10%, 5%, 1% e 0%. O aparo de

30% corresponde à situação em que retém-se 30% das observações de cada cauda da

distribuição. Por outro lado, o aparo de 0% significa a não retirada de observações.

A estatística do teste, Fa , foi calculada e o valor crítico foi estimado através da

construção de distribuições empíricas via Boo/s»'ap, conforme descrito na Seção 3.3.2.

O procedimento de reamostragem via Boo/sü'ap foi repetido B vezes e a estatística Fa

foi calculada para cada uma das B reamostras.
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Foi calculado o nível de significância estimado (.p') de uma estatística de teste

Boo/sü'ap, ou sqa, a proporção de vezes que a estatística calculada nas reamostras

Boo/s»'ap em maior do que a estatística do teste baseado nos dados originais, Fa

Para aparos de 30%, 20% e 10% usamos B-100, 250, 599 e 1000. Para os

demais aparos utilizamos B-599, pois não foram observadas alterações relacionadas à

quantidade de reamostras nos aparos de 30%, 20% e 10% e Wilcox verificou que B-599

proporcionava um controle satisfatório no erro do tipo 1. 0 valor de p' foi obtido e a

decisão tomada gcr , rejeitamos a hipótese nula de igualdade de médias

apamdas).

A Tabela 6.2 exibe os resutados obtidos e a correspondente decisão a um nível

de significância de 5%.

Tabela 6.2 -- Resultados obtidos na realização do teste de Brown e Forsythe modificado

Estatística F, p...valor Decisão a a = 0,05

Aparos de 30%
B-100
B-250
B-599

B-1000

Aparos de 20%
B-100
B-250
B-599
B-1000

Aparos de 10%
B-100
B-250
B-599
B-1000

Aparos de 5%
B-599

46,0994

46,0994
46,0994

46,0994

0,200

0,156

0,145

0,165

Não rejeita .f/.

Não rejeita /7.

Não rejeita .f/o

Não rdeita /7.

76,7002

76,7002

76,7002

76,7002

o,100

0,128

0,132

0,130

Não rdeita /7.

Não rejeita //.

Não rejeita .l/o

Não rejeita /7.

137,4755

137,4755

137,4755

137,4755

0,070

0,076

0,075

0,071

0,038

Não rejeita .f/.

Não rejeita //.

Não rejeita .H.

Não rejeita .17.

201,4128 Rejeita //.
Aoaros de ]%
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Observa-se que quanto maior a percentagem de aparo, maior é o p-valor, nos

levando à aceitação da hipótese nula. Para aptos de 5% e 1%, rdeitamos a hipótese

nula de igualdade de médias aparadas. Da mesma forma, rejeitamos .fío quando não há

aparos, ou sqa, a percentagem de aparos, 7 , é 0%.

Esse comportamento faz sentido pois as medianas dos dois grupos são próximas,

mas as médias são muito distintas, devido provavelmente à presença dos valores

discrepantes observados no Boxplot da Figum 6.1 . Uma alta percentagem de aparos teria

o efeito de excluir tais pontos discrepantes, tomando a média aparada próxima da

mediana e levando portanto à aceitação da hipótese nula.

Com o objetivo de compamção, fomm realizados os testes com as estatísticas

F'' , W (Welch) e r

Teste utilizando a estatística F
+

O valor da estatística F'' depende das seguintes quantidades:

Tamanho da primeira amosüa: n. = 59 ;

Tamanho da segunda amostm: zz: = 46 ;

Variância amostral em cada grupo: St2 = l0.080,16 e S22 = 4.984,36 ;

Média amostml em cada grupo: Xi. - 162,40 e X2. = 125,10;

Média geral : X.. = 146,03 e n = ni + n2 = 105

©

e

©

©

e

Posteriomlente obtivemos F = 4,98 e os graus de liberdade, conforme Seção

3.2. Os valores críticos de F'' são obtidos da tabela da disüibuição F de Snedecor com

(k--1=2--1=1) e (/=102) graus de liberdade no numemdor e denominador

respectivamente. A região crítica obtida ao nível de signiülcância de 0,05 é

RC = {F' > 3,92}. Como F' = 4,98 pertence à região crítica, rejeitamos a hipótese nula

de igualdade de médias a um nível de significância de 5%.
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Teste utilizando a estatística de Welch, W

A estatística W, apresentada na Seção 3.2, foi calculada. O valor da estatística de

Welch obtido, H' = 4,98 , coincidiu com o apresentado pam estatística F'' . Tal fato pode

ter ocorrido devido ao uso de amostras de tamanhos grandes. Como, sob J7. , W' tem

disüibuição F de Snedecor com l e 102 gmus de liberdade, a região crítica do teste éa

mesma apresentada para o teste de estatística F' e decidimos pela rqeição da hipótese

nula de igualdade de médias.

Teste t para duas amostras

Realizamos o teste t usual pam igualdade de médias pam amosüas

independentes, distribuições normais, com variâncias desconhecidas e desiguais.

Obtivemos a estatística f = 2,23. Sob .ll., r tem distribuição r de Student com 102

graus de liberdade. Assim, a região crítica do teste é dada por .RC ' {í/r < --1,98 ou

r > 1,98 } . Como f = 2,23 pertence à região crítica, rejeitamos a hipótese nula a um

nível de significância de 5%.

6.3 Conclusões

Pudemos verificar que quando realizados os testes de esUtísticas .F', W e f, a

hipótese de igualdade de médias foi rejeitada a um nível de signifiância de 5%, ou seja,

conclui-se que a média populacional da variável variação percentual do faturamento

bruto para empresas que fazem o curso de tninamento EMPRETEC difere da

correspondente média das empresas que não fazem o curso de treinamento EMPRETEC.
Em contmpartida, o teste de Brown e Forsythe modi6lcado, que utiliza uma

estatística robusta, rejeita a hipótese nula de igualdade de médias a um nível de

significância de 5% somente pam aparos águas ou inferiores a 5%. Já pam aparos de
10%, 20% e 30%, a decisão é pela não rqeição da hipótese nula.
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Apêndice A

Programa no R e conjunto de dados

O teste de Brown e Forsythe modificado foi programado utilizando o software R

versão 2.2. 1 (Gentleman e Ihaka, 1997).

Os dados utilizados (RAE-CEA-03P27) encontram-se na Tabela A.l.

Tabela A.l- Conjunto de dados.

VALFAT com 259 41 398

EMPRE'lEC 151 176 0
82 84 163

100 216 362
157 125 141

152 206 97

95

437

l l l

191

198

85

120

165

110

125

77

129

127

127

187

127

138

300

53

I'H
102

l(H
170

140

172

600

139

120

145

245

192

136

147

109

62

92

110

130

120

273

315

VA.LFAT sem

EMPRETEC

180

133

158

70

100

138

0

68

85

180

0

110

73

184

110

166

89

72

203

328

110

108

133

27

230

201

100

125

130

40 133

154 133

38 257

100 137

42 60

96 151

24 129

148 225
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O progmma lê o conjunto de dados, calcula a estatística robusta Fa e estima o

valor crítico de Fa através de disüibuições empíricas via Boo/sD'ap.

Inicialmente os dados são lidos e é indicada a proporção de observações apamdas

em cada cauda da distribuição. Em seguida é criada uma função para calcular a

estatística robusta Fa

Também são definidas e calculadas várias medidas necessárias ao cálculo dessa

estatística, confomie segue:

1- Determina-se o tamanho das amostras;

2- As observações são ordenadas, em cada grupo;

3- São definidas e calculadas as médias amostmis e médias apamdas para cada

grupo,(no programa a porcentagem de aparos é denotada por g);

4- Calcula-se o número de observações descartadas;

5- É calculado o novo tamanho amostml(após os aparos);

6- São definidas e calculadas as médias "winzorizadas" dos grupos;

7- São definidas e calculadas as variâncias "winzorizadas" dos grupos;

8- São definidos e calculados os pesos utilizados no cálculo da estatística Fa ;

9- Calcula-se o numemdor de Fa , o denominador e em seguida a estatística robusta

10- São construídas as disüibuições empíricas via Boo/sD'ap ;

11- A estatística Fa é calculada para as novas B observações ;

12- Detemlina-se o nível de significância estimado da estatística de teste Boolsü'ap,

que é a proporção de vezes que esta estatística é maior do que a do teste baseado

nos dadosoriginais.

13- O programa retoma o valor da estatística ra (prílz/ (T)) e o nível de significância

estimado (prinf @9).

O programa encontra-se a segue:

Fa;

k<-2 ### Número de populações

c(259,41 ,398,95,120,127,53,1 72,1 92,11 0,15 1,1 76,0,437,1 65,1 27,144,600,136,130,82,
xl<
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84,1 63, 111,11 0,1 87,1 02,139,1 47,120,100,2 16,362,191,125,127,1 04,120,1 09,273,1 57,12
5,141,198,'j7,11á8,1 70,145,62,3 1 5,152,206,97,85,129,300,140,245,92) ## Amostra da
primeira população

c(1 80,138,0,1 66, ll 0,276,40, 133,42,60,133,0, ll 0,89,1 08,201,1 54,133,96,151,158,68,73,
72,133,1 00,38,257,24,1 29,70,85,1 84,203,27,1 25,1 00,137,1 48,225,1 00,1 80, ll 0,328,230,
130) ## Amosüa da segunda população
e<-0. 1

<

### Criando uma ftlnção para calcular Fa

Fr<-fiinction(x l ,x2,g) {
nl<-length(xl)
n2<-length(x2)
## Ordenando os dados
xlo<-soro(xl) ## Ordenando os valores da primeira amostra
x2o<-soro(x2) ## Ordenando os valores da segunda amostra
## Média apamda
ml<-mean(x l )
mla<-mean(x l ,Irem-g)
m2<-mean(x2)
m2a<-mean(x2,trem-g)
medias<-data.game(m l ,m l am2,m2a)
## Número "efetivo" de observações descartadas
j l<-flooKg*nl)
i2<-flúor(g+n2)
## Tamanho "efetivo" de observações utilizadas pam calcular a média aparada
hl<-n 1-2*j l
h2<-n2-2+j2

## Obtenção de Y
## Amostra l
yl<-xl

for (l in l :nl){
if(x[b]<-x]o]j ]+]]){y]b]<-x]o]j l+ll}

e[se(if(x[ ]j]>-x]o]n]-j ]]) {(y]]j]<-x]o]n]-j l])})
}

## Amostra 2
y2<-x2

6or (j in l:n2){
if(x2]j]<-x2o]j2+1]) {y2ljl<-x2olj2+11}

e[se(if(x2]j]>-x2o]n2-j2]){(y2bJ<-x2o]n2'j2])})
}

## Médias Winsorizadas
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mwl <-mean(y l)
mw2<-mean(y2)
mw<-c(mwl,mw2)
sw l <-var(y l )
sw2<-var(y2)
w<-data.game(mw l ,sw l ,mw2,sw2)

## Estatística "Robusta" Fa
##Pesos
swl til<-((n l-l)*swl)/(h l*(hl-l»
sw2ti l<-«n2- 1)* sw2)/(h2*(D-l »
wl<-hl/sw ltil
w2<-h2/sw2til
w<-c(wl ,w2)
ma<-c(mlam2a)
ma..<-weighted.mean(maw)
«a<-sum(w)

## Numemdor da estatística
dif<-(c(ma-rep(l ,k)'Pma..»"2 ## desvios ao quadmdo
s<-t(w)o%o*%dif
numa-s/(k- l )
h<-c(hl,h2)
## Denominador da estatística
quo<-(1-w/ua)"2/h
den<- 1 -t(2*(k-2)/(k"2- 1»* sum(que)
F.r<-num/den
retum(F.r)
### Gmus de liberdade
fà (k"2-1)/(3*sum(que»

T=Fr(xl,x2,g)

### Disüibuições empíricas obtidas por Bootstrap
nl<-length(xl)
n2<-length(x2)
g<-o.l
ml a<-mean(xl,üim-g)
m2a<-mean(x2,üim-g)
cl-x l-rep( l,n l)*mla
c2-x2-rep( l ,n2)*m2a

B<-599
Q<-rep(0,B) # Vetar que irá alojar os valores de Fa pam as reamostmgens
for (j in l :B)

CI r<-sample(c l ,n l ,replace-TRUE)
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C2r<-sample(c2,n2,mplace-TRUE)
Qll] <-as.numeric(Fr(C l r,C2r,g»

a<-]ength(Q[Q>as.numeric(Fr(x ],x2,g»] )
p<-a/B
print(p)
prht('r)

}
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