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Resumo

Em pei-íodos de forte declínio nas vendas de jornal é especialn-tente importante pa.ta as
empresas do segmento editorial manter seus leitores, garantindo atratividade de anunciantes e

gerando receita. Uma forma de manter estes leitores é através da assinatura, sendo, portanto,
de extrema relevância o entendimento das características que levam a urn maior risco de
cancelamento e a identificação dos momentos mais críticos pata o direcionamento das anões
dp rptPnpõn

A Análise de Sobrevivência engloba técnicas capazes de auxllial no entendimento destas

questões, sendo a mais usual, o modelo de riscos proporcionais de Cox (Cox, 1972). Este
modelo adota como premissa que a proporcionalidade dos riscos seja mantida independente-

mente do período de tempo analisado. Há diversos casos, porém, em que esta premissa não
é satisfeita, fazend(»se necessária a busca pol alternativas. Em assinaturas de jornais é, por
exemplo, razoável supor que haja, pata assinantes que optaram pela renovação da msinatura,

um maior risco de ca.ncelanlento no início do período (caso em que a renovação da assinatura

anterior foi automática) ou no final (indicando descontentamento e não renovação futura).
Neste contexto foram estudados - e aplicados aos dados sobre assinaturas de jornais - os mod-

elos de riscos aditivos de Aalen (Aalen, 1980) e semiparamétricos (McKeague e Sasieni, 1994),
que permitem a introdução da interferência do tempo sobre os efeitos das características que
levam ao risco de cancelamento.
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Abstract

In periods of shaip declina in newspapers salas is especially important for the editorial
segment companies maintain its leaders, ensuring attractiveness to advertisers and generating
revenue. One way to keep these leaders is through subsciiption, and therefore, it is the utmost
relevallce understand the characteristics that lead to a gieater risk of cancellatioll and identií)
the most critical moments for action-oriented activities to retention.

The Survival Analysis has techniques capable to assist in the undeistand of these issues,
being the most usual one, the Cox Proportional Hazaids Model (Cox, 1972). This model
adopts the premise that the proportionality of hazaids is maintained regardless the time
period analyzed. There are severas cases, however, that this assumption is not satisfied,
becoming necessary the search for alternativos. In newspaper subscription is, for exainple,
reasonable to assume that there is, for subscribers who have opted for the subscription renewal,
a grater risk of cancellation at the beggining of the period (in which case the renewal ocurred
automatically) or at the end (indicating discontent and, possibly, a non-renewal in the future).
lJ] this context were studied - and applied to tl-te data about newspapers subscriptions

the Aalen's additive hazards modela (Aalen, 1980) and semiparametric additive risk models
(McKeague and Sasieni, 1994), allowing the introduction of the time interference on the effects
of characteristics that lead to risk of cancellation.
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Capítulo l

Introdução

A circulação de jornais diários manteve-se em crescimento desde 1996 até 2000. A partir
dessa data, houve forte declínio até o alto de 2003, como verificado na Figura l.l (ANJ, 2007;
IPEA, 2008).
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Figura 1.1: Evolução da circulação de jornais (barras) e do produto interno bruto brasileiro (linha)

A retração iegisttada no período citado reflete o desaquecimento ocoiiido na economia
brasileira observado através do comportamento do PIB, com baixos índices em 2001 a 2003 e
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] Intl.,rhlPãn 2

melhores resultados a pa.rtit de 2004. Uma saída encontrada pelo mercado jornalístico foi a
criação e expansão de jornais com foco nas classes menos favorecidas, de leitura considerada
mais simples e adquiridos a preços mais acessíveis. Estes periódicos foram, então, os principais
responsáveis pelo aumento das vendas verificado a partir de 2004. Jornais tradicionais, líderes
em circulação no país, apresentaram índices de recuperação mais baixos.

O grande desafio para a indústria jornalística na introdução dos jornais nos estratos de
menor renda ainda é conseguir romper a barreira que existe pot grande parte da população
que não adquire periódicos em função do preço, da falta de hábito de leitura ou mesmo por
analfabetismo.

Junto às parcelas com maior poder aquisitivo e hábitos de leitura, o segmento segue in-
vestindo na conquista de novos leitores e na manutenção daqueles que têm o hábito de se
informar através dessa mídia, com soluções criativas, aprimoramento no design, inclusão de
cadernos específicos, alteração no editorial, entrega de brindes com a compra do jornal e a
conseqüente fidelização dos clientes.

A assinatura de jornal é uma excelente forma de manter leitores fiéis ao seu periódico,
garantindo receita mesmo que eu] algum dia específico o cliente não tivesse tempo para a
leitura do jornal. Além disso, quando o leitor compra o jornal diretamente em bancas há
um maior risco de troca de título em função do preço, manchete, editorial, recomendação
do jornaleiro ou até mesmo falta do produto. Assim, a venda e mallutenção de assinaturas
representam uma receita significativa e constante para a empresa responsável pela publicação,
da mesma forma que garante público sob o foco do a.nuncia.nte, incentivando a manutenção
e ampliação contínua da carteira de assinantes. Desta forma, é importante identificar o que
leva o indivíduo a interromper a assinatura para que seja possível realizar ações de incentivos
e direcionamento de campanhas a fim de evitar o cancelamento. E interessante, também,
identificam após quanto tempo de assinatura o cliente deixa de pagar, para que se possam
realizar campanhas de retenção anteriores ao cancelamentos, momento em que é mais difícil
recuperei o ex-assinante.

Com o objetivo de responder às questões de interesse, foram utilizada técnicas de Análise

iNo contexto de assinaturas de jornal entende--se como cancelamento a interrupção por solicitação do
assinante ou mesmo uma não-renovação. Como assinatura atava, entende-se aquela que se encontra vigente.
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de Sobrevivência (Klein e Moeschberger, 1997), considerando o fim da assinatura como o
evento de interesse. A partir do conjunto de dados analisado, notou-se que não seria possível
a utilização dos modelos usuais na Análise de Sobrevivência, tal como o modelo de riscos

proporcionais de Cox (Cox, 1972) uma vez que os riscos de cancelamento não se comportam de
forma proporcional ao longo do período de análise para todas as covariáveis observadas. Como
alternativa, poderiam ser utilizados modelos que não apresentam a proporcionalidade dos

discos como premissa: extensão do modelo de Cox (Martinussen, Scheike e Skovgaaid, 2002),
o modelo aditivo de Aalen (Aalen, 1988), o modelo aditivo semipatamétrico (McKeague e
Sasieni, 1994) ou ainda o modelo de Cox-Aalen (Scheike e Zhang, 2002). Neste trabalho será
avaliado o uso do modelo aditivo de Aalen e, em seguida, o modelo aditivo semiparamétrico. A

escolha desses modelos se deve à crescente popularidade que tem sido observada na literatura
científica e ao grau de desenvolvimento dos métodos computacionais já implementados. Será

realizada, também, uma breve comparação entre os modelos de riscos aditivos e o modelo de
Cox com variáveis dependentes do tempo (Cai e Sun, 2003).

Este trabalho foi desellvolvido pensando-se em dois tipos de leitores: aqueles interessados

]ia utilização da técnica em uni caso prático e aqueles interessados em seu embasainento teórico

No Capítulo 2 sela apresentado o problema que motivou a análise, com a descrição dos
objetivos e das variáveis estudadas. Neste capítulo também serão abordados os motivos que
levaram à utilização da abordagem estudada, em detrimento à usual.

No Capítulo 3 será discutida a metodologia destacando sua aplicabilidade e possíveis resul-
tados. Dada a metodologia, no Capítulo 4, aplica-se a técnica estudada aos dados apresentados
no Capítulo 2.

No Capítulo 5 são feitas comparações entre os resultados obtidos através do modelo de
riscos aditivos e aqueles obtidos poi meio do modelo de Cox com efeitos dependentes do
tempo. No Capítu]o 6 são apresentadas as conc]usões e um levantamento de pontos de possível
interesse em trabalhos futuros.

Nos Apêndices são derivados alguns resultados necessários pata melhor entendimento da
técnica discutida nos capítulos anteriores e, também, algumas tabelas e figuras que comple-

mentam pontos relevantes discutidos.



Capítulo 2

Descrição dos Dados

2.1 Objetivo e Descrição dos Dados

O conjunto de dados foi utilizado com o objetivo de relacional o fisco de cancelamento da
assinatura de um jornal ao longo do tempo com características próprias do assinante como sexo
e local de residência, além de outras informações relativas ao relacionamento assinante/jornal,
levalldo eni conta desde o número de declamações feitas, a quantidade de brindes recebidos
até a forma de pagamento da assinatura e o canal de entrada.

O banco de dados analisado compreende o acompanhamento do perfil de assinantes de "0
Estado de São Paulo", um dos mais importantes jornais do país, no período de 2000 a 2002.
Este período é propício para a análise desenvolvida pois nele ocorreu uma perda no volume
de assinantes.

Foram considerados na análise, apenas assinantes representados por pessoas físicas, moradc-
ies do município de São Paulo, cujas assinaturas fossem de 26 semanas e que tiveram início a

pa-rir de março de 2000. Foram descartadas para a análise aquelas assinaturas canceladas no
intervalo de uma semana de seu início.

Pata cada assinante foram utilizadas os seguintes dados

8 Código do assinante, para a identificação da unidade amostrall

4



2.1. Objetivo e Descrição dos Dados 5

e Número de i'eclamações feitas dui'ante a. última/anual assinatura;

B Número dc brindes recebidos durante a última/atual assinatura;

e Número de informações solicitadas pelo assinante durante a última/aLudI assinatutal

e Sexo do assinante;

e Tempo, em semanas, desde a data de início da assinatura até a data de extração da base

de dados (pala os clientes ativos) ou a data de cancelamento (para os clientes inativos);

8 Status do cliente com relação ao tempo observado (l = cancelado; 0 = ativo), sendo o
atívo indicador de censura;

e Forma de pagamento da última/anual assinatura (cartão de crédito, cobi'onça bancária,
débito enl conta);

e Canal de venda da última/atual assinatura (telemarketing, venda díreta, atendimento,
renovação)l

e Local de residência, indicado pelos três primeiros dígitos do CEP do domicílio do assi
cante.

O banco de dados original tinha 181.043 pessoas (19% ativos e 81% cancelados, no período
considerado), mas pala a aná.lide foi colhida aleatoriamente uma amostra com 1.814 assinantes,
ma.ntendo-sc a mesma proporção de ativos e cancelados da população. A seleção da amostra foi
realizada usando amostragem sistemática (Cochran, 1977; Levy c Lemeshow, 1999) utilizando

a localização do domicílio do indivíduo (CEP) e a data de início da assinatura como variáveis
de ordenação, de forma a garantir a representatividade da dispersão geográfica dos assinantes
no município e a situação económica do país no início da assinatura. Falam considerados para
análise somente assinantes cujo CEP e sexo estivessem preenchidos de forma consistente.
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2.2 Análise Descritiva dos Dados

A partir de uma avaliação da relação entre as distribuições das características segundo

o status do assinante pode-se inferir sobre algumas questões relativas às características dos
assinantes (ou assinatura) que se mantêm ativos versus aqueles que cancelaram a assinatura
dojornal.

Para as análises foram utilizados gráficos de batias com as distribuições das covariáveis de
interesse de acordo com o status do assinante. Os tempos de assinatura fofa.m categorizados
conforme seus quartas de tal forma a permitir uma avaliação do efeito tempo no comportamento
dos assinantes.

Os gráficos de Kaplan-Meter e as estatísticas de teste Log-Raiik e Breslow (Thernea\t e
Grambsch, 20001 Klein e Moeschberger, 1997) indicadas possibilitam a comparação dos riscos
de cancelamento para os níveis das covariáveis no período de aná.liso.

2.2.1 F'arma de Pagamento

A Figura 2.1 indica que assinaturas pagas por débito em conta levam a um maior can-
celamento de jornal, observado através de uma comparação das distribuições entre ativos e
cancelados. Situação inversa ocorre qua.ndo comparados os pagamentos por meio de cartão de

crédito ou cobrança bancária.

O tempo não parece interferir no risco de cancelamento de acordo com a forma de paga-

mento dado que a relação entre ativos e cancelados é, pratica.mente, constante ao longo dos
quartis.

Considerando um nível de significância de 5%o, nota-se, observando os resultados da Figura
2.2, que o teste Log-Rank indica diferença entre pelo menos duas formas de pagamento e que
o teste de Breslow, apesar de indicam pela não diferença, apresenta nível descritivo limítrofe ao
nível de signiâcância considerado. Desta forma, pode-se dizer que há indicação de diferença
entre as categorias da covariável.



2.2. Análise Descritiva dos Dados
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Figura 2.1: Distribuição dos assinantes de acordo com a forma de pagamento da última/anual asse
natura segundo seu status e os quaitis (C2) do tempo de assinatura
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Figura 2.2: Curvas de Kaplan-Meiei e estatísticas de teste segundo a forma de pagamento
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2.2.2 Canal de Venda

São possíveis canais de venda: telemarketing, em que a venda se dá por meio de ligação para
o potencial assinante; venda direta, em que o indivíduo interessado em fazer uma assinatura
entra em contato com a empresa responsável solicitando a entrega dos jornais; atendimento,
que realiza vendas com abordagem pessoal do indivíduo em locais públicos e a renovação, que
ocorre quando o assinante deseja permanecer com a assinatura.

Na Figura 2.3 observa-se que assinaturas realizadas por telemarketing ou venda direta
indicam a geração de mais cancelamentos. Essa situação se repete em diversos segmentos de
mercado, ocorrendo principalmente pela forma de abordagem destes métodos, caracterizados
pela má venda, em que a insistência por parte dos vendedores leva a pessoa a adquiria o produto

como forma de se ver livre do interlocutor, mesmo que sua intenção não seja permanecer com
o bem adquirido. E possível observa este fato pela relação entre cancelados e ativos rlo canal
atendimento, por onde o cliente entra em contato com a empresa de assinaturas externando
seu interesse de compra. O canal renovação também apresenta baixos índices de cancelamento,
mostralldo o quanto é interessante para a empresa manter seus assinantes fiéis.

go%
80%
70%
60%
se%
40%
30%
20%

10%

Cancelado l

H VendaDlreta HAtenditnento H Telemarketíng a Renovação

Figura 2.3: Distribuição dos assinantes de acordo com o canal de venda da última/anual assinatura
segundo seu status e os quartas (Q) do tempo de assinatura

Outro ponto a ser observado na figura refere-se à aparente interferência do tempo de
assinatura no comportamento de cancelamentos dos assinantes provenientes da venda direta e

renovação. Para o primeiro caso, verifica-se que há maior cancelamento em assinaturas mais
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recentes, enqua.nto que na renovação, comparativamente, o cancelamento ocorre eln assinantes
mais antigos.

Log Rata (Mantel-Cox)
B reslow (G e n e ralize d

.JI Atenümer#o

.JI nenovüção
.JI Tehnori:eting
.JI çrenaa Diretn

+ Venda Dieta-censurado

0 10 20 30 40
Tempo (semanas)

50 60

Figui'a 2.4: Curvas de Kaplan-Meter e estatísticas de teste segundo o canal de venda

As curvas de Kaplan-Meter e as estatísticas de teste (Figura 2.4) também indicam haver
diferença no comportamento do assinante perante o cancelamento, dado o seu canal de venda
(ou atendimento).

2.2.3 Sexo

O sexo do assinante também demonstra importância quando observado o comportamento

perante o cancelamento de jornais (Figura 2.5). Dado que as mulheres aparentam possuir
maior risco de cancela.mento, uma possível abordagem para a reversão deste fator seria a
introdução de um editorial com uma linguagem voltada para o universo feminino, não existente
à época das assinaturas estudadas. Com relação à interferência do tempo de assinatura, não
se pode aflimar apenas observando o grábco da Figura 2.5 que haja diferenças no risco de

cancelamento ao longo do período.
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Feminino H Mas.culino

Figura 2.5: Distribuição dos assinantes de acordo com o sexo segundo seu status e os quartis (Q) do
tempo de assinatura

A Figura 2.6 mostra o gráfico de Kapla.n-Meter e a8 estatísticas de teste, indicando, con
foice apontado, diferenças no comportamento de risco de acordo com o sexo do assinante.
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Figura 2.6: Curvas de l<aplan-Meter e estatísticas de teste segundo o sexo do assinante
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2.2.4 Relacionamento Assinante e Jornal: Brindes, Informações
p Rprlawarõesy-"

O relacionamento do assinante com o jornal se dá de diversas formas e oportunidades, seja
pelo recebimento dc brindes em oferta especiais, pela busca de infonnaçõcs ou ainda pela
exposição de suas reclamações.

90%
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n Nenhum B l H2

(Informaçõ«)
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H IfenhUITB B I OU rTBI5

(Reclamaçõm)

Figura 2.7: Distribuição dos assinantes de acordo com o relacionamento assinante/jornal segundo
seu status e os quartas (Q) do tempo de assinatura

Nos gráficos da Figura 2.7 é possível notar que quanto maior a participação do jornal na
vida do assinante, por meio do recebimento de brindes, pedidos de informações ou mesmo de
reclamações, menor é o cancelamento.

Para as três situações de relacionamento, o cancelamento aparenta ter uma leve inter-
ferência do tempo, indicada pela relação enfie o percentual de ativos em relação ao de cance-
lados em cada quartil.
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Tempo (semanas)

(Brindes)

Tempo (semanas)

(Indo-m,çõ«)

1.0

.Ho

..n l w mds

+ O-.eínrado
+ l amais-censuado

8 0.'
Ç

5>9 0.4
Õ \

0,0

Tempo (semanas)

(Reclamações)

Figura 2.8: Curvas de Kaplan-Meter e estatísticas de teste segundo o tipo de relaciona.mento assi-
-nte/jor«al

As curvas de I':aplan-Meiet (Figura 2.8) e as estai,ísticas de teste indica.in diferenças no
risco de cancelamento a partir do grau de relacionamento do assinante com o jornal, apontando
como sendo de maior risco aquele leitor com menor interação.

  [hbSaudre   Siq
LOg Rank (ManleFCOX)
BleyOW (GenerdliZed WilçaXO nHn   =
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2.2.5 Indicadores de Regiões de Risco: Grupos de CEPs

Para a criação das regiões de risco foram, primeiramente, observadas as distribuições das
quantidades de ativos e cancelados de acordo com o CEP, considerados apenas os três primeiros
dígitos, refletindo os distritos e subdistritos do município de São Paulo. Em seguida, foi
construído um indicador com a relação destas distribuições. A partir deste indicador, as
regiões foram agrupadas, descritivamente, de forma a manter, em um mesmo grupo, CEPA

com indicadores semelhantes e garantindo, ainda, a existência de un] número mínimo de
observações, considerado, arbitrariamente, de 20 casos. Os grupos rolam, então, nomeados em
ordem crescente em relação ao indicador de risco de cancelamento. O mapa apresentado na
Figura 2.9 e a Tabela D.l ilustram este agrupamento.

In(fica(loi de Regiões de Risco
(> upas de CEPA

[] 1
[] 2
[] 3
[] 4
[] 5
[] 6
[] 7
[] 8

Figura 2.9: Indicador de risco de cancelamento segundo os subdistritos do município de São Paulo

Conforme esperado pela construção dos grupos, regiões de maior risco tendem a um maior
cancelamento de assinaturas. O tempo aparenta tei interferências no risco de cancelamento

para alguns grupos (Figura 2.10).
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Figura 2.10: Distribuição dos assinantes de acordo com os grupos de CEP segundo seu status e os
quartas (Q) do tempo de assinatura

Segundo as estatísticas de teste e o gráfico de Kaplan-R'leier, há diferenças de comport
menos dois grupos

1.0

.DI .Bs
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2.3 Avaliação da Existência de Riscos Proporcionais

Uma possível abordagem pata a resolução do pt-oblema proposto seria a utilização do mc-
delo de riscos proporcionais de Cox (Cox, 1972). Para o uso desta técnica, como o nome sugere,
é necessá.rio que o risco se mantenha proporcional ao longo do período de estudo. Porém, as
análises vistas na seção 2.2, em que a relação entre o percentual de assinaturas ativas versus
canceladas varia entre os quartis de tempo, sugerem haver uma perda da proporcionalidade
do risco para algumas covariáveis (ver, por exemplo, Figura 2.4).

Seja X{ = (-X.l, ..., XiP)I" o vetor com os valores das p covariáveis para cada indivíduo i,
á = 1, ..., n. Pode-se, então, dado o vedor /3(t) = (/3i(t), ..., ÕP(t))7' de coeficientes variantes ou

não no tempo, definir o modelo de riscos multiplicativos com intensidade de risco dada por

À:(t) - .Xo(t) exp {Xr/3(t)}, { 1,...,n. (2.1)

O modelo de riscos proporcionais de Cox é um caso particular do modelo em (2.1) com

P(t)

Pata verificam a independência dos coeficientes no tempo, Therneau e Grambsch (2000)
sugerem dois métodos: o primeiro baseia-se na construção de uma estatística de teste pala
testar Ho : P(t) = ©, Vt e outro, uma análise grá.fica entre os coeficientes do modelo e o tempo.

A estatística de teste baseia.se em escrever P(t) como uma função de g(t): Ü(t) = & +
0j(gj(t) Ü), .j = 1,...,p, com gj a média dos valores de g}(tk)s, para tk os tempos de
ocorrência de evento (0 < ti < t2 < ...). Sob a hipótese nula, 0j = 0 e a estatística de teste
segue, assintoticamente, uma distribuição Xz

Para a avaliação da existência de proporcionalidade dos riscos poi meio da a.nálise gráfica,

faz-se um gráfico de cada Ü(t), .j = 1, ..., p em função de t (ou uma função de t). Grambsch e
Therneau (1994) mostraram (lue se /3j é o coeficiente relativo à covariável .j estimado abra;vés

modelo de riscos proporcionais de Cox, então, E(s:j) + Py H Dy(tk), .j = 1, ...,p, em que s;l é
o resíduo de ScÀoen/eld e tã; é o tempo de ocorrência de evento (0 < ti < t2 < ...). Tem-se,
então, que se o gráfico for pmalelo ao eixo das abscissas, há evidêncitw a favor da suposição
de risco proporcional.
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Caso a hipótese -Ho : /3(t) = P, Vt, seja rejeitada e os gráficos não indiquem evidências de
proporcionalidade, conclui-se que os riscos não são proporcionais, eventualmente tornando o
uso do modelo de riscos proporcionais de Cox inadequado.

> fltl,cox <- coxph(surv(tempo.cone, status. nuü) - XLullfgpg
+ x2.ultcanal -} x3.ultcanal + qtdrecla + qtdbrind + info + xl.
+ x4.grupo + x5.grupo + x6.grupo + x7.grupo + xl.sexo, data

> zph.fltl.cox <- cox. zph(fIEl. cax. transform = "ldentlty")
> zph.f'itl.cox

oébito en conta
cartão de crédito
venda Direta
Telerarketing
Kenovacão
Keclaülações
Brindes
infornacões
Kegião de Risco ''8'
Região de Risco "7'
Kegião de Kisco "6'
Kegião de Kisco ''5'

Kegiào de Risco ''4'
Kegião de Kisco "3'
Região de Kisco ''2'
Feminino
GLOBAL

ch'isqrho P

+ x2.ultfgpg + xl.ultcanal +

.grupo + x2.grupo + x3.grupo +

Anostra].814)

0.040],40 2.40776 1.21e-OI

NA 68. 91269 1. 5 5e-08

Figura 2.12: Teste de proporcionalidade dos riscos Modelo de Cox

O resultado encontrado na Figura 2.12, obtido com o ajuste do modelo de Cox usando o
programa R (R Development Core Team, 2008), indica que há pelo menos uma variável que
não segue a suposição de riscos proporcionais, uma vez que o p-valor de G-Z;OZ?..4-L é menor
do que 5% (nível de significância adotado). Nota-se que as variáveis relativas à quantidade de
brindes ganhos e reclamações feitas não satisfazem a premissa do modelo.

Através das Figuras 2.13 e 2.14, percebe-se que, assim como apontado na Figura 2.12,
a proporcionalidade não parece estar satisfeita para as variáveis relativas à quantidade de
brindes ganhos e reclamações feitas, já que não é possível traçar unia reta paralela ao eixo
das abscissas que esteja inteiramente contida no intervalo calculado. Embota não tenha sido

indicado pela realização do teste, o grá.6co relativo a sexo também sugere dependência no
tempo de assinatura desta covariável em relação ao status do assinante.

0.030757 1.41950 z. 33e OI
0.033710 1.68593 L.94e-OI
0.005685 0.04B66 8.25e-OI
D.ooa887 0.00116 9.73e-OI
0.091774 14.82676 1.].8e-04
0.08Õ750 13.02054 3.08e 04
0.0334 54 1.92275 l.file OI
0.035636 1.92329 l.ó5e-OI

-a.ooó079 O.Q5$14 5.13e OI
0.024244 0.88753 3.46e-01
0.027339 1.14151 2.85e OI
0.01702Ü 0.43793 5.08e OI
0.001773 0.00471 9.45e-OI
0.02Õ641 1.04910 3.06e-OI
n.0??5Õ8 0.77333 3.79e-0]
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Dél)ito em Conta Caítõo de Crédito

Tempo (semanal

Venda Diíeta

Tempo (semanas)

Telemaiketing

.:lêlll.li.bi;pã... . j

b'.odl'ê8. 8, . $.

10

Tempo jsemanas)

Reclamações

50

Tempo jsemanasl

Renovação

$]. F'.qf$'o, .,...8. .:8.'
0 10 20 :n 40

Teiupo (semanas}

Bilndes

50

Tempo (semanas)

Infoimüção

a n 40 50 0 10 n n H
Tempo jsemanas) Tempo (semanal

Figura 2.13: Estimativa de /3(t) em função de t, sob o modelo de Cox

10
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ã
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Figura 2.14: Estimativa de /3(t) em função de t, sob o modelo de Cox



Capítulo 3

Modelos de Riscos Aditivos

3.1 Modelo Aditivo de Aalen

O modelo de riscos proporcionais de Cox não engloba todas as situações de análise e
alternativas a ele devem ser discutidas. Há uma grande gama de modelos paramétricos e
não patamétricos sugeridos na literatura para lidar com situações mais gerais, sendo um deles

o modelo aditivo de Aalen, introduzido por Aalen (Aalen, 1980) e retomado pelo autor eni
estudos posteriores (Aalen, 1989; Aalen, 1993). Vantagens deste modelo em relação ao de
Cox referem-se à não suposição de proporcionalidade dos riscos e à forma como os coeficientes
podem se alterar ao longo do tempo.

A utilização deste modelo não é muito difundida, apesar de não apresentar dificuldades
na sua implementação e possuir propriedades conhecidas (Huffer e Mckeague, 1991). Uma
possível razão de seu baixo uso deve-se aos termos nã(>paraniétricos cuja abordagem pala
propósitos inferenciais não está completamente desenvolvida (Martinussen e Scheike, 2006).

3.1.1 Definição do Modelo

Sejam X{(t) = (Xü(t), ..., Xi,(t))r um vetor p..dimensionar de covariáveis e b(t) o indicador
de risco, que assume, para o ã-ésimo indivíduo (á = 1, ...,n), 1, se ele estiver sob risco e 0,

19
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caso não esteja. A função intensidade do processo de contagem dado por AB(t), condicionado
a Xi(t) pode ser escrita como (Aalen, 1980)

À:(t) X(t)xr(t)P(t)
X(t)(X«(t)P:(t) + ... + X:,(t)Pp(t)), (3.1)

com O(t) = (/3i(t), ..., #p(t))r denotando o vedor de coeficientes possivelmente dependentes do
tempo.

3.1.2 Estimação dos Coeficientes

A estimativa dos coeficientes /iÍ(t), .j = 1, ...,p, pode ser feita tomando como base a técnica
de mínimos quadrados (Aalen, 1980) ou através de máxima verossimilhança (McKeague e
Sasieni, 1994). Aqui será discutida a primeira, seguindo o que foi estudado poi Aalen em seu
artigo sobre o modelo aditivo. Esta é, também, a técnica implementada nos diversos programas
sobre o assunto, como a biblioteca timereg (Scheike e Martinussen, 2007) do programa R (R
Development Core Team, 2008).

Pala a estimativa da função /3j(t), .j = 1, ...,p, considere o efeito acumulado dado poi

t

Ü(.)ds4(t)

ft x (.)dn(.)

e B(t) = (Bi(t), ..., 13,(t))r. Então é possível verificar (Apêndice A - Modelo Aditivo de Aalen)
que um estimados B(t) não-viesado pala B(t) pode ser escrito como

B(t) ::: / X (s)dN(s), (3.2)

sendo X(f) a inversa gene«diz»da de X(t) =(yl(t)Xi(t), ..., yn(f)X«(t))7' e N(t) =(-Nt(t), ...,
Nn (t)) .

Usando a teoria de martingais e integrais estocásticas, Aalen (1980) mostrou que o esti-
mador uniformemente consistente da função de covariância de B(t) é, dadas as condições de
regularidade descritas na Condição B.l.l,

0
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©(t) n / X (.) di-g(dN(s))(X (s))'.
t

(3.3)

Assintoticamente, B(t) converge para um processo normal com incrementos independentes
(Aalen, 1989). Desta forma, a partir de (3.2) c (3.3) é possível construir um intervalo de
co«fiança pontual (l -- a) pala 13j(t):

A(t) :L «'/''./,8jJ'(t), .j - i, ...,p,

em que d)jj(t) é o .j-ésimo elemento da diagonal de 'b(t) e z./2 é o quantil (l -- a/2) da
distribuição normal padrão.

3.1.3 ]lipóteses sobre os Coeficientes

Faz-se necessária a realização de testes sobre algumas hipóteses acerca dos coeficientes
Pj(t), .j = 1, ...,p, tais como a significa.ncia estatística ou a dependência no tempo Para a
verificação destas questões é possível conta-uir estatísticas de teste a partir dos coeficientes

acumulados BÍ(t). Apesar de parecer mais complexo, para propósitos inferenciais, o uso de
coeficientes acumulados em detrimento aos diremos é mais simples e fornece melhor ajuste,
além de apresentar melhores resultados assintóticos. Um problema com processos inferenciais
para Õj(t) é a formulação da distribuição assintótica de Õy(t). Fan e Zhang (2000) sugerem
a construção de uma banda de confiança para /%(t), embota haja a desvantagem de Õy(t)
convergir a uma taxa mais lenta do que Bj(t).

Pala testar a significância dos coeficientes e sua dependência no tempo, formulam-se as
seguintes hipóteses nulas:

Ho- : A(t)
noz : í3i(t)

o, vt c to,.-l;

7, Vt € 1O, 7-l,

com .7 1, ...,p e 7 sendo uma constante
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Formulando as hipóteses anteriores em relação aos coeficientes acumulados, tem-se

Ho: : 4(t)
Hoz : Bi(t)

o, vt c lo, ,'-l;

'w, vt c lo, ,-l, (3.4)

com .j = 1, ..., p e ' sendo uma constante.

Caso a hipotese nu]a ]ln2 seja verdadeira, obtém-se o modelo de riscos aditivos semi-
paramétrico descrito por McKeague e Sasieni(1994). Este modelo será brevemente discutido
mais adiante.

Cada teste indicado pelas hipóteses nulas em (3.4) será discutido separadamente

e Significância dos coeficientes (-Hol 4(t)

Uma forma de verificam a signi6câ.ncia dos coeficientes é através da constntção da banda

de confiança de Hall-Wellner (Hall e Wellner, 1980). Ela é baseada no fato de que pata o
martingal gaussiano [&(t) com função de covariância 'bjj(t), a expressão

%(t) ®jj (.'-):/'

tem a mesma distribução de

«' (©R?h) ,
em que .Bo é uma ponte Browniana (Ross, 2006) e â'jj(t) é o .j-ésimo elemento da diagonal de
© dado em (3.3). Então, uma banda de confiança é dada por

;,'*,*:«'"'".'«',," 1: * wl , * ' '., ,-,
em que d. é o a-ésimo quantia superior de suptclo,i/21 IBo(t)l.

Decide-se pela rejeição da hipótese nula se o valor zero pertencer à banda

Alternativamente à construção da banda de confiança, pode-se formular uma estatística
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de teste que leve em conta o desvio máximo entre a estimativa e o valor fixado pela hipótese
nula,, tal como

Tls - suP IBj(t) 01 1Bj(t)
tC[0,,-] 1 1 tC]0,.-]Ê,(o o -,lilàp, Aw (3.5)

com .j = 1, ..,p.

Desta forma, se 1%(t) é monótona, a estatística de teste (3.5) é equivalente a usar -B/(r)
pala testam a hipótese. A estatística de teste Tis teria, porém, baixo poder se /3j(t) diferisse
substancialmente de zero somente ao final do período de tempo 10, 1-1 e, então, uma estatística
de teste como

jL; - s«p IA(;) A(t)

j = 1, ...,p, deveria detectam melhor desvios de /%(t) em relação à hipótese nula.

Embora as estatísticas de teste (3.5) e (3.6) sejam fáceis de calcular, seus quautis apro-
ximados são de difícil obtenção. Entretanto, o Teorema B.l.l (Apêndice B) estabelece que
U(")(t) = n:/'(Ê(t) B(t)) converge, em distribuição, pala um martingal gaussiano U(t) com
função de covariância ©'(t). Assim, n1/2TIS apresenta, assintoticamente, limo distribuição

equivalente à de suptc]o,,-] lt&(t)l, em que t& denota .j-ésimo componente de U(t). Conseqüen-
temente, pode-se obter quantas assintóticos aproximados usando a distribuição assintótica de

U com uma estimativa da função dc variância, $(t). Essa aproximação pode scr simulada
usando aproximação por reainostragem, como indicado a seguir.

tc[o,,-]
(3.6)

Aproximação por Reamostragem

A aproximação por reamostragem foi primeiramente sugerida para o modelo aditivo de
Aalen por Scheike (2002). Conforme pode ser visto no Apêndice A, o estimados (3.2) pode
ser escrito em função de um termo martingal. Assim, tem-se
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n:/'(Ê(t) B(t))
I' rt rt

n:/'l / X (.)dM(.)+ / X (.)(.X(s) -
LJO JO

X(.)©(.))a. -/(l - J(.))0(s)d.l -
O J

«:/'l/ X(.)(aN(.) X(.)p(.)a;)
LIO

t

o)p ) l0
(1

Se X(s) XI(s),...,yn(s)X«(s))' é de posto completo para todo s C lO,tl, J(s)
converge uniformemente pala l e o último teimo da equação converge pala zero. Assim,
considere

,.:/' / X-(s)(dN(;) X(s)#(')'Í') - ":/' }: Q:(t),

.Hjn-'X'(')X(s)l :X:(')ld&(s) E(')Xf(')dB(s)l e X:

f

lZ

(3.7)

com Q:(t)
á = 1,...,n.

Pala m --, oo, (3.7) é uma soma de variáveis aleatórias independentes e identicamente
distribuídas com média zelo e covariância estimada por

(x.: , . . ., x;.)',

ú'(t) - "': >: QF''(t),
á-l

(3.8)

com Q:(t) - ./:jn':X'(')X(')l 'X.(s)ld.N:(') - X(')xr(')aÊ(;)l e (ãf''(t) - Q.(t)QT(t).

Usando o Teorema a seguir, Scheike (2002) mostra que rt'/'(É(t) B(t)) é assintoticamente

equivalente ao processo gaussiano com covariância estimada consistentemente por (3.8).

Teorema 3.1. Sejam ('i ) ('2, . . ., (7. ãnde7)erzderztcs e disZríZ)uída.s col!/orvíl?,e a dásírábu.áção nor

mal padrão. Sob ü Condição B.l.l e üssuvnindo que Yi(}àXi(}Õ sõ,o UT\ifomíLe'mente l;imitados

com «Mân.í« ./iná'«, ''g". q«. n'/'(É(t) B(t)) fem « m«m« dã.thZ,«áção Z{«ít

E
i-l

A:(t) - n :/' Qi(t)a: ,
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com(Gi,G2,..., G«) ãndeperzdentes de(/V.(.),X(.), Xi(.)), { = 1, ...,rz e QÍ de$nido como em
rg.8). ,4Jé7rt disso, @(t) dado por r3.8,) é um estimados consistente da uaãáncÍa assÍntótíca
de n:/'(Ê(t) - B(t)).

A partir do Teorema 3.1 é possível aproximar a distribuição da estatística de teste Tis poi
Ai(t), t c 10, rl, usando a distribuição empírica de

s«P IZ\.,::,.(t)
ÜCJO,rl

em que Aíj,k(t) denota a k-ésima reamostragem do m-ésimo componente. Alternativamente,
uma estatística de teste pollderada pela variância para testar .lloi é

Tis FI.(n:/'l& (t) 4 (t)l, ú'jj (t))

em que, sob a hipótese de interesse, PIS(a, b) = suptc]o,.] lii75 1. Conseqüentemente,

Tls
,:làB.l

n:/'(-êj(t) - 0)

'bJÍ' (t)

.:BÇ. I" "Awl,

com Ü.Í:f(t) denotando o .j-ésímo elemento da diagonal de Ü(t) e agora Fis(Ai(t), Ü'j:f(t)) tem a
mesma distribuição assintótica de Tls. Esta é a estatística de teste implementada na biblioteca
ti.mereg do software R e os percentis podem ser estimados através de réplicas de Ai(t).

e Dependência dos coeficientes no tempo (H02 : Bj(t) 'yt)

Outra questão relevante refere-se à dependência dos coeficientes no tempo. Para testar

.Zl02 : Bj(t) = 'yt, .j = 1, ...,p, Martinussen e Scheike (2006) propõem estatísticas de teste que

levam em conta o desvio entre o valor estimado e o valor sob a hipótese nula:

T2' ' " '2 ;.p IA(t) - wl
t€10,r]

(3.9)
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e

Ta. - n .[ (Êj(t) - ,$à'dt.
(3.10)

Note que, sob a hipótese nula, 7 = BJ(r)/r, sendo, portanto, 13j(7-)/r um estimados da
constante ' e, assim, (3.9) e (3.10) são reescritas como

Tas'"/ s«P B.(t) 'tt sup B.(t) B,(r)!
falo,.-l' ' ' feio,.-j' ' ' r

(É3j(t) ât ydt (t) êj(T):ydt,

respectivamente.

Para a decisão sobre as llipóteses estudadas, utiliza-se que (Teorema 3.1), sob a hipótese
nula,

«:/'(.õj(t) .êj(');),
para t € 1O, I'-l, deve ter a mesma distribuição assintótica dos processos dados por.

e T

A:(t) A:(');
podendo, portanto, os quantas serem estimados através do processo de reamostragem já des-
crito.

Uma possível desvantagem das estatísticas de teste acima é que elas levam em conta o
desvio do coeficiente, calculado em cada ponto, cm relação ao último momento de observação
- r - e poderia ser de interesse investigar o comportamento das observações ao longo de um
período de tempo menor, verificando, assim, se o desvio do efeito constante ocorre apenas a
partir de um determinado instante.

Outra opção para a obtenção dos quantis da distribuição das estatísticas de teste seria usei
a transformação de KhalJlaladze (Kha.maladze, 1981) de forma a conseguir uma distribuição
assintótica com quantas que podem ser encontrados em tabelas padrão.
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3.2 Modelo Aditivo Semiparamétrico

No modelo aditivo de Aalen, supõe-se que os efeitos associados às covariáveis sejam de-
pendentes do tempo. Caso seja verificado quc não há esta dependência, o modelo pode ser
reescrito como o modelo aditivo semiparamétrico introduzido por l\'lcKeague e Sasieni(1994).

3.2.1 Definição do Modelo

Sejam X(t), i= 1, ...,n, os indicadores de risco definidos de forma análoga à corlsidelada
para o modelo aditivo de Ámen, X{(t) (t), ...,Xi,(t))r e Zi(t) ..., Z{.)]" vetores
de covariáveis de dimensão p e q, respectivamente. Para este caso, a função de intensidade é
dada por

À;(t) - X(t){xf(t)©(t) + zf(t)v}, t 2 0,

com O(t) e 7 vetores de coe6cientes p e q-dimensionais, respectivamente. Note que, dife-
rentemente do modelo proposto por Aalen (1980), além dos efeitos dinâ.rrlicos, o modelo semi-
paramétrico também inclui efeitos que não se alteram ao longo do tempo

3.2.2 Estimação dos Coeficientes

Para a estimação dos coeficientes utiliza-se a técnica de mínimos quadrados, de forma
semelhante à realizada para o modelo aditivo de Aalen, visto anteriormente.

Pat'a o modelo aditivo semiparamétrico, considere Z(t) = (yi(t)Zi(t), ..., yn(t)Z«(t))7' e

X(t) (t)Xi (t), ..., yn(t)X«(t))r. Então, os estimadores de ©(t) e -r são obtidos (Apêndice
A - Modelo Aditivo Semiparamétrico), respectivamente, pelas equações

P(t) - aB(t) - X (t){aN(t) z(ty?at} (3.11)

(3.12)

e
r' rl- 1 --1 ra.-

+- < / z'(t)m(t)z(t)aí b / z'(t)n(t)aN(t)
L JO J JO
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com

n(t) - w(t)(]L« - x(t)x (t)),

W(t) uma matriz de pesos, 1« denotando a matriz identidade e assumindo que H(t) é igual
' z"o cmo X(t) - (y (t)X-(t), ..., yn(t)X«(t))" seja não inverta«l.

Alternativamente ao apresentado, McKeague e Sasieni(1994) propuseram un] método ite-
rativo entre /3(t) e 7, usando a técnica de máxima velossimilhança, semelhante à aproximação
desenvolvida por Sasieni(1992).

3.2.3 hipóteses sobre os Coeficientes

Uma vez ajustado o modelo de riscos aditivos semiparamétrico, testes de hipóteses acerca
dos coeâcientes podem ser de interesse. Para o desenvolvimento de estatísticas de teste pala
testar as hipóteses de significância (Ho : 'y = 0 e Ho : /3(t) = 0,Vt) ou efeito temporal
(]7o : P(t) = 7, Vt), alguns resultados são llecessários.

Seja + definido como em (3.12). Pode-se, então, escrever a diferença ni/2(+ 7) como

n:/'(+ - 'y) - C(t)':,' :/' >1: D«(t),
n

lZ

(3.13)

em que C(t) = Xo' Za"(t)H(t)Z(t)dt, para H(t) definido como em (3.12),

D,: (t)

M.(t)

/' {,:.*,
E

lz'(t)x(t)llx'(t)x(t)l ':x:(t) I'zw:(t),

X(s)IXr(.)dB(;) + Zr(;)vla..
t

0

e

&(t)

Scheike (2002) mostra que 7z1/2(t -- 7) possui distribuição assintótica normal com média
zero e variância estimada consistentemente poi

$(t) E
á-l

C':(t)n': Ó2'(t)~'C :(t), (3.14)
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com Õ2i(t) indicando o estimados de D2 (t) e f)2i(t)e'' = Ó2i(t)Ó31(t).

Analogamente ao exposto pala o modelo de riscos aditivos de Aalen, as hipóteses formu
lados para os coeficientes /3(t) são analisadas tomando os efeitos actunulados B(t).

Seja Õ(t) = dÉ(f). Pode-se, então, escre«r n:/'(ê(t) -- B(t)) como

n:/'(É(t) - B(t)) - " :/' }l: n.:(t),
í-l

(3.15)

ein que

Da:(t)

D.:(t)

Dai(t) P(t)C '(t)D2{ e
t r i l
In 'X'(.)X(s)l X;(s)dM:(;)

'0 L J

para P(t) = .C X (s)Z(s)ds e ]K(s), C(t) e D2i definidos como antes.

Através do Teorema Central do Limite (Ross, 2006), é possível mostrar que n:/'(Ê(t)
B(t)) apresenta distribuição assintótica equivalente a um processo gaussiano de média zero e
com variância estimada consistentemente por

$(t) «-: }: Ógl' (t),{-1
(3.16)

com Õ3í(t) denotando o estimador de D3í(t).

De posse destes resultados, formulam-se estatísticas de teste usando o mesmo conceito do
modelo aditivo de Aalen (por exemplo, tomaitdo o desvio máximo entre o coeficiente estimado
através do conjunto de dados e aquele sob HO), de acordo com as hipóteses de interesse (Seção

Assim como ocorre com o modelo de riscos aditivos de Aalen, a obtenção dos quantis
assintóticos das estatísticas de teste pode ser complicada. Desta forma, usar a aproximação
por reamostragem como discutida previamente é uma alternativa atraente. O Teorema 3.2.1
apresenta resultados importantes lleste contexto.

3.1.3)
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Teorema 3.2.1. Sob os resultados do Teorema B.2.] e com (;i, ..., G. sendo uaháue s aleató-
üas independentes e {denticamente disthbttídas segundo a distüt)unção normal padrão, segue
que

A,(t)

a.;(t)

C(t)':n:/' 1>1: f)«(t)a:
á-l

. :/' }l:ó;:(t)a.
{-1

e

t:"' " m««.« dÍstMZ,«áçâo «.íntótã« d. n:/'(+ 7) e n:/'(Ê(t) - B(t)), com Í3. 4) e Í3./ó)
estám«dons consásíe,«Ées das ua«áâncías de m:/'(+ 'r) e m:/'(Ó(f) B(t)), «spectá"mente.

3.3 Estimação da Curva de Sobrevivência

Dado o modelo ajustado, é usualmente de interesse estimar a Curva de Sobrevivência de
uln indivíduo específico. Para tanto, considera-se apenas o modelo de riscos aditivos semi-
paramétrico, uma vez que o modelo aditivo de Aalen é um caso partícula.t supondo que todos
os coeficientes são dependentes do tempo.

Considere um indivíduo com covariáveis Xo = (X01, ..., XoP)I" com efeitos dependentes do

tempo e Zo = (Zol, ..., Zoq)I" com efeitos que não variam com o tempo. Então, a. função de
risco aditivo pala este indivíduo é dada por

Ào(t) - xfP(t) + ZT'Y

Seja A(t) = lot Ào(s)ds a função de risco acumulada. A probabilidade de sobrevivência
do indivíduo em questão, ou seja, a probabilidade de não ocorrer o evento de interesse até o
instante de tempo t, pode ser escrita como

se(t) - I'(r > t) exp(-.A.(t)) - exp(-X:B(t) Z:7t),
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podendo então ser estimada por

.go(t) XTÊ(t)

Sob certas condições de regularidade descritas na Condição B.l.l e o Teorema 3.2.1, Lin e
Ying (1994) mostraram que n:/2(io(t) So(t)) converge fracamente para um processo gaus-

siano de média zero e variância V, estimada cor)sistentemente por V - So(t)n l l>. .ÕS:(t),

.Õsi(t) = X:(t)]53i(t) + tZTÕ2:, com ]52{ e Ó3{ denotando estimadoies de D2i e D3i, cujas
expressões podem ser encontradas em (3.14) e (3.15), respectivamente.

Um intervalo de confiança pontual (l -- a) pode, então, ser construído para So(t) segundo

lZ

Êo(t) :L ,./,n :/'Ü:/'(t)

em que z./2 é o quantil (l-a) da distribuição normal padrão



Capítulo 4

Aplicação da Metodologia

Neste capítulo considera-se a modelagem dos dados de cancelamento de assinatura de
jornal, incorporando a possibilidade de efeitos dinâmicos pata algumas covariáveis de interesse

A anHise foi feita utilizando-se a biblioteca timereg (Scheike e Martinussen, 2007) do pacote
estatístico R (R Development Core Team, 2008).

Optou-se em ajustar, primeiramente, o lbodelo aditivo de Aalen, seguindo para o ajuste
do modelo aditivo semiparamétrico conforme expostos no Capítulo 3.

4.1 l)'atamento Inicial dos Dados

Para que a análise pudesse ser melhor desenvolvida e, posteriormente, seus resultados
melhor interpretados, foram utilizadas algumas variáveis transformadas ao invés das originais,
agrupando categorias e construindo variáveis dummiesi com a identificação destes níveis.

Para que a função aalen da biblioteca timereg possa ser executada corretamente, é
necessário que o tcnipo considerado fosse uma variável contínua ou não ocorresse cancela-
mento da assinatura de mais de um indivíduo na mesma semana, o que não é verdade no
conjunto de dados analisado. Utilizou-se, então, como subterfúgio, a criação de um novo

iVariáveis dummies assumem valores l ou 0, se o indivíduo possui a característica em questão ou não,
respectivamente

32
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tempo de assinatura como insultado da soma do tempo de assinatura original (discreto) a
uma variável aleatória com distribuição uniformes-0,00001;0,000011.

4.1.1 F'arma de Pagamento da Ultima Assinatura

Esta variável apresenta, originalmente, três categorias: cartão de crédito, débito em conta e
cobrança bancária. Foram, então, cottstruídas duas variáveis auxiliares como mostra a Tabela
4.1

Tabela 4.1: Variáveis auxiliares pala as categorias de forma de pagamento

4.1.2 Canal de Venda da Ultima Assinatura

Como para a forma de pagamento, as quatro categorias foram resumidas em três novas
variáveis. A Tabela 4.2 descreve a relação entre elas.

Tabela 4.2: Variáveis auxiliares pata as categorias de canal de venda

4.1.3 Sexo

Condicionou-sc que o sexo masculino, que pela análise descritiva aparentava menor risco
de cancelamento, seria a categoria de referência, sendo, então, recodiíicada como 0, enquanto

  XI.ultfgpg X2 ultÍkpg
Cartão de Crédito () l

Cobl'ança Bancária 0 0

Débito en] Conta l  

  XI.ultcanal X2.ultcanal X3.ultcanal
Atendimento 0 () 0

Renovação 0 0 l
Telematketing t) l 0

Venda Direta l () 0
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que o sexo feminino recebeu o valor l

4.1.4 Relacionamento Assinante e Jornal

As variáveis relativas ao relacionaEmento Assinante/Jornal (quantidade de reclamações,

informações solicitadas e brindes) foram utilizadas na sua forma original.

4.1.5 Indicadores de Regiões de Risco: Grupos de CEP

Os oito grupos de CEPs foram resumidos em sete variáveis, utilizando o grupo 1 - ein
princípio de menor risco de cancelamento - como a categoria de referência. A Tabela 4.3
ilustra a constução das novas variáveis.

Tabela 4.3: Variáveis auxiliares para as regiões de risco: grupos de CEP

4.2 Ajuste dos Modelos

Aos dados descritos no Capítulo 2 foi, primeiramente, aplicado o modelo dc riscos aditivos
de Aalen. Após averiguar que nem todos os coeficientes eram dependentes do tempo, seguiu-se
para o ajuste do modelo semipaiamétrico, conforme discutido no Capítulo 3.

  Xl-grupo X2.grupo X3.grupo X4.grupo X5-grupo X6-grupo X7.grupo
l 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 l
3 0 0 0 0 0 l 0

4 0 0 0 0 l 0 0

5 0 0 0 l 0 0 0

6 0 0 l 0 0 0 0
7 () l 0 0 0 0 0

8 l 0 0 () 0 0 0
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4.2.1 Modelo Aditivo de Aalen

O modelo aditivo de Aalen, considerando as informações relativas à forma de pagamento,
ao canal de venda, à quantidade de brindes recebidos, à quantidade de informações solicitadas,
à quantidade de reclamações realizadas, ao sexo do assinante e à localização da residência foi
ajustado para explicar o tempo do início até o cancelamento da assinatura. Os resultados
da função aalen são mostrados nas Figuras 4.1 e 4.2, em que três hipóteses são testadas,
conforme discutido no Capítulo 3:

(1) Significância dos coeficientes: Hn : B(t) = 0,Vt 2 0;

(2) Dependência dos coeficientes no tempo Ho : B(t) = 'rt,Vt 2 0, com a estatística indicada
em (3.9);

(3) Dependência dos coeficientes no tempo Ho : B(t) = 7t, Vt 2 0, com a estatística indicada

em (3.10).

Os níveis descritivos dos três testes são obtidos através do processo de reamostragem,
utilizando 1.000 simulações. Foram consideradas pala a análise indivíduos cujo tempo de
assinatura fosse menor do que 37 semanas. Isto porque há poucos casos de assinaturas mais
antigas, resultando em conclusões equivocadas justamente por conta desta baixa quantidade
de assinantes.

Analisando os resultados obtidos com o ajuste do modelo de Aalen deve-se, primeiramente,
observar os testes dc dependência no tempo dos coeficientes (Figura 4.2). Podo-se notei que,
eln geral, os dois testes que abordam esta hipótese fornecem o mesmo resultado, porém, há
casos em que existem divergências ou a magnitude do valor de p é diferente, como, por exemplo,
para X2.ultfgpg. Convencionou-se, então, tomar a decisão de não dependência dos coeficientes
no tempo apenas quando os dois testes sugeriam este fato, para um llível de significância de
CE%

Cmo todas as covariáveis que não apresentavam indícios de dependência no tempo, para
um nível de significância de 5%o, fossem modeladas como independentes já no primeiro ajuste,
poderia ocorrer de se consideiai não dependente uma covariável que, dadas as situações das
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> aalen.37 <- aalen(5urv(tempo. cont, status.num) ltfçpg t X2.ultfgpg t qtdrecla t
qtdbrind + infc>+- XI.grupo t X2.grupo + X3.grupo + X4.grupo -t X5.grupo -r X6.grupo + X7.grupc> +

XI.se)=o t )q..ultcanal + X2.ultcanal t X3.ultcanal : data=AmostraL814, n. slm=l000, max.time=37)

> summary(aal en. 37)
Additi ve Aal .en hlodel

Test for nonparametric terras

Tesa for non-siçnífãcant effects
supl hat B(t)/SD(t) l p-vague }LO: B(t)=0

(Intercept) 4.39 0.001
XLultfgpg 3 . 97 0. 003

X2.ultfgpg 2 . 68 0. 194
qtdrecla 3.87 0.0D4
qtdbrind 6.0D 0.000
info 3.23 0.046
XI.grt.ipo 4.78 0.00Q
X2.grupo 3.19 0.056
X3.grupo 3-00 0.114
X4.grt.ipo 2.78 0.154
X5.grupo 2.44 0.348
X6..grupo 1.70 0.850
X7.grupo 2.71 0.175
XI.sexo 4.07 0.005
XI.ultcanal 8.9Q O.DOO
X2.ultcanal 3.66 0.009
X3.ultcana1 3.27 0.041

)

Figura 4.1: Ajuste do modelo de riscos aditivos de Aalen Teste de significância dos coeficientes

demais, deveria sel considerada dependente do tempo e vice-versa. Assim, optou-se pela
retirada gradual das covariáveis de acordo com a magnitude do valor de p. Em um primeiro
momento, foram consideradas como covariáveis independentes do tempo aquelas cujo p-valor
fosse, nos dois testes, maior do que 0,30. Este valor foi escolhido de forma arbitrária. Desta
forma, decidiu-se que o efeito das covariáveis X12.grupo, X3.grupo, X5-grupo, X6.grupo e
X7.grupo seria fixo ao longo do tempo.

As Figuras 4.3 e 4.4 tnostram que quanto maior o nível descritivo da estatística de teste

sup IB(t) ' B(1-)l, mais próxima de uritã rega está a distribuição dos cocíicientes acumulados
versus o tempo de assinatura, indicando a não influência deste último no efeito das variáveis.
E possível, também, observar por estas figuras que há importantes momentos de ruptura de
comportamento, principalmente em torno da 10a e da 25a semanas. O gráfico referente ao
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Test for time lnvarlant effects

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
cltdrecla
Qtdbrínd
info
X:Lgrupc>
X2.grupo
X3.grupo
X4.grupo
X5.grupo
X6.grupo
X7.grupo
XI.sexo
XI ultcanal
X2.ultcanal
X3.ultcanal

suPI B(t) (t/tau)B(tau)l
0.480
0.785
D.623
D.115
0.119
0.148
1.24Q
0.559
0.479
1.1QO
D.609
0.520
D.264
0.296
0.544

0.831

p-varie B(t)
0
0
D
0
0
0
0
D
D
D
0
0
0
0
0
Q
0

:b t
625

184
236
702
256
001
342
764
OID
510
4D6
966
493
237
148
035

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
Qtdrecla
qtdbrjnd
'info
XI.grupo
X2.grupo
X3.grupo
X4:.grupo
X5.grupo
X6L.grupo
X7.grupo
XI çeXn
XI.ultcanal
X2.ultcanal
X3.ultcanal

Int (B(t) (t/tau)B(tau))/2dt
1.540
8.930
4.010
0.139
D.237
D.140

13.700
1.890
0.772
8.13D
4.390
l.D80
D.373
D.9&4
1.100
1.180
7.200

p-vague FLO B(t)
0
0
0
0
0
0
D
0
0
0
0
D
0
0
0
D
D

;b t
564

D99
169
287
301
001
406
864
046

621
925
273
437
493
D23

Figura 4.2: Ajuste do modelo de discos aditivos de Aalen - Testes de dependência no tempo dos
coeficientes

pagamento efetuado através de cartão de crédito teftete muito bem esta mudança. Nota-se que
enfie a la e a 8a semanas há uma leve tendência de crescimento do coeficiente (e conseqüen.
temente do risco de cancelamento). A partir da 9a semana e até a 13a, o comportamento
se inverte, indicando queda no risco. Entre as 14a e 29a semanas, o comportamento é nova-
mente invertido, gerando um acréscimo do risco. Nas oito últimas semanas há uma aparente
estabilização dos valores dos coeficientes.
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Figura 4.3: Coeficientes acumulados e intervalos de confiança vel'sus o tempo de assinatura sob o
modelo de Aalen

As Figuras 4.5 e 4.6 representam graficamente os processos usados pata encontrar as
estísticas de teste T2s e Ter com 50 realizações aleatórias, sob a hipótese de efeitos inde-
pendentes do tempo. Estes gráâcos indicam que quantidade de reclamações, entrada por
renovação, pagamento por débito em conta ou cartão de crédito, assinante do sexo feminino e
grupos de CEP "8"e "6"parecem sofrer alguma influência do tempo no risco de cancelamento,



4.2. Ajuste dos Modelos 39
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Figura 4.4: Coeficientes acumulados e intervalos de confiança versus o tempo de assinatura, sob o
modelo de Aalen

enquanto as demais mostram-se consistentes com a hipótese de independência, indicativo da
proximidade da linha mais escura representando efeito nulo.

Uma vez que se chega à conclusão de que uma parte das variáveis não sofre interferência
do tempo no risco de cancelamento de assinaturas, é recomendado direcionar a mlálise pa.ia o
ajuste do modelo selniparamétrico.

4.2.2 Modelo Semiparamétrico

Como visto na Seção 4.2.1, a Figura 4.2 indica que há evidências, para um nível de
significância de 30% - valor adotado até então, que algumas covariáveis não possuem co-
eficientes dependentes do tempo. Desta forma, é interessante o ajuste do modelo semi-
patamétrico levando em conta esta característica destas covariáveis. A Figura C.l traz este
ajuste. Seguindo o mesmo critério adotado anteriormente, nota-se que, após considerar as
covariáveis cujo p-valor era maior do que 0,30 nos dois testes que abordam a dependência dos

coeficientes no tempo invariantes, os efeitos relativos a Xl-sexo e XI.ultcanal também podem
ser ditos invariante, para a - 5%. O modelo é, então, novamente ajustado, incluindo estas
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Figura 4.5: 50 processos aleatórios usados 110 cálculo do nível de significância do teste de hipóteses
versus o tempo de assinatura, sob o modelo de Aalen

variáveis nos temi-nos paramétricos (Figura C.2), indicando a não dependência no tempo.

As Fíbulas C.3 até C.6 indicam cada etapa de ajuste decidindo-se, para a não dependência
do tempo, nos dois testes, valores de p maiores do que 0,30 no primeiro ajuste, 0,10 no segundo
e, finalmente. 0.05 nos últimos dois.
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Figura 4.6: 50 processos aleatórios usados no cálculo do nível de significância do teste de hipóteses
versus o tempo de assinatura, sob o modelo de Aalen

C)bserva.ndo os testes de verificação de dependência do tempo, nota-se que não há mais
coeficientes invariantes com o tempo além daqueles já considerados, pa.ta unl nível descritivo
de 5%. Deve-se então observar o rlível descritivo para o teste de significância dos coeficientes

(-Ho : B(t) = 0), tanto pata os termos patamétricos (quanto para os não-paramétricos.

Através do p-valor obtido a partir da distribuição normal e considerando um nível de
significância de 5%o, nota-se (Figura C.6) que a informação sobre o grupo de CEP "3" (indicado
por X6.grupo) é não significativa para o modelo, sugerindo que mexi comportamento não difere
do grupo "l" (categoria de referência). Com relação aos termos não-paramétricos há evidências
de que todas as variáveis são significativas.

No próximo passo, exclui-se a variável não significativa e um novo modelo setlliparamétrico

é ajustado (Figura C.7). Novamente são analisados os níveis descritivos para os termos
pa-tamétricos e os nãc-paramétricos. Percebe-se que o grupos de CEP "4"apresenta siini-

laridade com a categoria de referência e, como antes, nenhum termo não-pa-iamétrico é não
significativo.

Um novo ajuste é icalizado excluindo o grupo "4", indicando (Figura C.8) que o grupo
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"6"também apresenta o mesmo comporta.mento dos demais

E feito um novo ajuste, excluindo, desta vez, o grupo "6", indicando (Figura C.9) que
o grupo "2"também se comporta como o grupo de referência. Mais um ajuste, excluindo o
grupo "2" é feito, observando-se a insignificância do grupo "7"

O mesmo procedimento realizado até este ponto é adorado e chega-se ao modelo ilustrado
na Figura 4.7. Todos os resultados dos testes são analisados, concluindo ser este o ajuste final
a ser considerado para o conjunto de dados em questão

> summary(fit . gemi 11. 37)

Test for nonparametric terras
Tese for non-signíficant effects

supl hat B(t)/SO(t)
(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg

5.13
6.51
4.22
4.04
6.29
9.52

p-vague }LO B(t)

0.003
0.003XI.grupo

X4.grupo
X3.ultcanal
Tese for time

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
Xlugrupo
X4.grupo
X3.ultcanal

S
invarlant effects

Lipl B(t) - (t/tau)B(tau)l p
D.518
0.936

vague H. (t)=b t
Q.059
o.001
0.004

0.002
o.ooo

B(t)=b t
0.048
o.ooo
o.001

0.893
1.100
0.931

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
XI.grupo
X4.grupo
X3.ultcanal

l nt (B(t)
0.906

(t /tau)8 (tau)) AZ tit
2.60

13.10
l0.30

p-vague

11.6Q
8.39
8.07

O.OQO
0.002
0.002

Para.metríc terras

const(qtdrecla)
const(i nfo)
const(qtdbrind)
canse(XLsexo)
const (X]..ultcanal )
const (X2.ult can al )

Coef. SE Robust 5E
0.0D385 0.00132 0.00140
.0.00445 D.D0168 0.00170
0.0173D 0.D0193 0.00283
O.01290 0.00366 0.Q0357

z P-val
.2.91 0.Q03650
2.65 0.008000
8.98 0.QOOQ00
3.53 0.QOQ423

0.D591D D.D0588 0.D0636 10.10 0.00000D
0.02410 0.0Q769 Q.00789 3.13 0.001770

Figura 4.7: Modelo de riscos aditivos semipalalnétrico Modelo final

As Figuras 4.8 e 4.9 indicam que, de fato, há influência do tempo no risco dc cancelamento
para as variáveis presentes no componente não-paramétrico do modelo
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Figura 4.8: 50 processos aleatórios usados no cálculo do llível de significância do teste de hipóteses
versus o tempo de assinatura, sob o modelo de riscos aditivos semiparamétrico - Modelo final

4.3 Interpretação do Modelo Ajustado

Com o modelo final ajustado, é importante interpretam os coeficientes. Para tanto, lança-se
mão das Figuras 4.7 e 4.9, obtend(»se as interpretações discutidas a seguir.

4.3.1 Termos Paramétricos

Reclamações ((ltdrecla)

. coefiente estimado (e.p.): 0,00385(0,00132)

O acréscimo de uma reclamação feita pelo assinante impacte em um decréscimo de 0,0039
no risco de cancelamento de msinatura, consideradas as demais variáveis fixas.
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Figura 4.9: Coeficientes acumulados e intervalos de confiança versus o tempo de assinatura, sob o
modelo de riscos aditivos semiparainétrico - Modelo final

Brindes (qtdbrind)

. coefiente estimado (e.p.) -0,01730(0,00193)

O ganho de cada brinde a mais leva a um decréscimo de 0,0173 no risco de cancelamento
de assinatura, dada a manutenção das demais variáveis

Informações (info)

. coefiente estimado (e.p.) 0,00445(0,00168)

Cada informação a mais solicitada resulta em uln decréscimo de 0,0045 no risco de ca.nce-

lamento de assinatura, dada a manutenção das demais variáveis.
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Sexo (Xl-;exo)

. coefiente estimado (e.p.): 0,01290(0,00366)

Indivíduos com as mesmas características, Idas de diferentes sexos, apresentam diferentes
discos de cancelamento da assinatura, tendo, aquele do sexo feminino, uln risco 0,013 maior

Venda Direta (Xl-ultcanal)

. coefiente estimado (e.p.): 0,05910(0,00588)

A venda direta, ao invés da venda poi atendimento, gera um acréscimo de 0,060 no risco
de cancelamento, se considerados indivíduos com as demais características iguais.

Telemarketing (X2.ultcanal)

. coefiente estimado (e.p.): 0,02410(0,00769)

Comparativamente àqueles indivíduos com canal de venda atendimento, há um acréscimo

de 0,024 no risco de cancelamento se o atendimento é feito através de telemalketing.

E interessante notei que a venda direta é aquela que mais leva a um cancelamento da
assinatura, sendo importante avaliar até que ponto vale a pena, financeiramente, manter um
corpo de venda que abre apenas por este canal.

4.3.2 Termos Não-Paramétricos

Para a avaliação destes termos é recomendada a construção de gráficos contendo o coefi-
ciente estimado ao longo do tempo. A Figura 4.9 ilustra esta relação. Nestes gráficos estão
indicados os coeficientes acumulados estimados BJ(t), .j = 1, ..., p. O coeficiente Õj(t) é igual

a d13Í(t), sendo, portanto, identificado pela inclinação da curva em cada tempo analisado, po-
dendo, desta coima, ser estimado através do cálculo Ã;:lBÕ, com A iepicsentando um intervalo
pequeno, usualmente calculado entre dois instantes de falha.
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Para todos os gráficos, se considerados os intervalos de confia.nça, conclui-se pela invariância.
dos coeficientes no tempo, porém, como os testes de hipóteses indicaram o contrário, as inter-
pretações serão baseadas nas tendências das cuidas.

l)édito em Conta(Xl--ultfgpg)

Analisando o gráfico referente a dél)ito em conta, nota-se que, para indivíduos cujo tempo
de assinatura é inferior a 10 semanas, o risco de cancelamento dos assina.ntes que optaram
por este método de pagamento é equivalente àquele associado com assinantes que utilizam
cobrança bancária. Um leve declínio neste risco é observado para indivíduos com até 12
semanas de assinatura. A partir da 13a semana é interessante notei que há um acréscimo
(com intensidades distintas) no risco até a 28a soma.na. A partir daí, volta-se à situação das
primeiras 10 semanas, com equivalência dos riscos para as duas formas de pagamento.

Cartão de Crédito(X2.ultfgpg)

Similatmente ao visto em indivíduos com assinatura paga por débito em conta, há acrésci-
mos e descréscimos dependendo do tempo de assinatura para o risco de cancelamento se
comparados àqueles cujo pagamento é realizado pol meio de cobrança bancária.

Observa-se que para assinantes com assinaturas de até 8 semanas, o risco com o pagamento
via Galeão de crédito é praticamente o mesmo que o com cobrança bancária. Já indivíduos com

assinatura entre 8 e 13 semanas apresentam uma queda no risco, comportamento contrário
ao observado naqueles com tempo de assinatura maior do que 13 semanas. E interessante
destacar a perda de intensidade do acréscimo a partir da 29a semana, período que indica uma

segunda assinatura.

Grupo de CEP "8" (Xl-grupo)

Ao comparar residentes em regiões cujo CEP encontra-se neste grupo com moradores das

legiões 1, 2, 3, 4 ou 7, nota-se que há, até a 16a semana, uni acréscimo no risco de cancelamento,
seguido por um decréscimo até a 20ê semana, um novo acréscimo até a 25a e um posterior
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decréscimo até o final

Grupo de CEP "5" (X4.grupo)

Analogamente ao comportamento do grupo de CEP "8" , aqui llota-se, primeiramente um

acréscimo no risco de cancelamento para assinantes com tempo de assinatura de até 18 se-
manas, seguido por urra leve decréscimo até a 22a semana, um novo acréscimo até a 25a semana
e um forte declínio nas demais.

Renovação (X3 ultcanal)

Para esta forma de venda, observa-se que indivíduos comi tempo de assinatura até 12
semanas apresentam um acréscimo no risco de cancelamento quando comparados àqueles que
adqduiriram a assinatura por atendimento. Um leve decréscimo é observado até a 26a semana,

seguido poi um acréscimo até a 30a e mantendo-se constante lias demais.

E interessante observar o comportamento deste tipo de canal de venda perante venda direta

e telemarketing, já discutidos em (4.3.1), além do atendimento.

Ao apresentar as conclusões para telemarketing, observou-se que este procedimento gerava
maior fisco de cancelamento do que atendimento, mas menor do que venda direta. Nota-se,
através dos resultados obtidos pala renovação, que o acréscimo no risco é, independentemente

do tempo da msinatuia, menti para a Renovação do que venda direta ou telemarketing, como
mostra o quadro comparativo ilustrado na Tabela 4.4.

Tab ela 4.4 Coilipal'ação entre os efeitos de canal de venda para as primeiras e as últimas semanas
Período

la à 12a semana 30a à 37a semana
Venda Direta 0,061 0,061

Telemalketing 0,022 0,022
Renovação < 0,022 < 0,022
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4.3.3 Curvas de Retenção

Através dos coeficientes encontrados com o modelo ajustado, pode--se construir as curva
de sobrevivência (ou retenção) para indivíduos com as mesmas características, visando avaliar
o ciclo de vida de um cliente, sendo possível, então, identificar os melhores momentos de
execução de uma ação de retenção, por exemplo. As Figuras 4.10 a 4.13 ilustram algumas
combinações de características de forma a se comparar os níveis de cada fator. E interessante
ressaltar que, quando a categoria enl questão é uma variável cujo efeito depende do tempo, as
curvas se comportam de forma diferente a cada tempo de assinatura, enquanto que, quando
se compara apenas características que não variam com o tempo, m curvas apresentam um
comportamento semelhante. Os intervalos de confiança não foram representados nos gráficos
para que não ficassem poluídos a ponto de não se distinguir as curvas

Embora as curvas de sobrevivência teóricas devam ser monototiicamentc decrescentes, é
possível notar que, nas Figuras 4.10 a 4.13, há um leve acréscimo a partir da 27a. Isso ocorre
por conta do baixo número de indivíduos com mais do que esta quantidade de semanas de
assinatura, tefletindo na construção da curva quando utilizada a reamostragem. Desta forma,
as interpretações para indivíduos com mais de 27 semanas de assinatura devem ser feitas com
cautela.

Observando a Figura 4.11 nota-se que a indústria jornalística deve ficar atenta àquela
mulheres cujo canal de entrada foi renovação com tempo de assinatura de até 10 serranas,
pois seu risco dc cancelamento é maior do que pala os outros canais (excito venda direta)
Em compensação, para mulheres com este canal de entrada e que possuem entre 16 e 26
semanas de assinatura, o risco de cancelamento passa a ser o mais baixo dentre os canais
avaliados.

Pelas curvas representadas na Figura 4.13 é possível observei que mulheres apresentam
maior risco de cancelamento do que homens, porém quando o canal de venda é venda direta
essa diferença entre os riscos é mais sutil. Este canal é, dentre todos, o que apresenta maior
risco de cancelamento, possivelmente por conta da forma de venda, em que o indivíduo é
abordado diretamente, sentindo-se, muitas vezes, constrangido de não adquirir o produto
mesmo que não seja de seu interesse, gerando altas taxas de cancelamento.



4.3. interpretação do À4odcJo Ajustado 49

E usual, no mercado de jornais, a empresa entrar em contato com o cliente alguns dias após

a confirmação da assinatura como forma de evitar o cancelamento no início fazendo com que
o assinante se senta bem-vindo. Entretanto, observando a Figura 4.13 percebe-se que talvez

não haja a necessidade de gasto com este primeiro contato para leitores que assinam o jornal
por meio atendimento, uma vez que o cancelamento nas primeiras semanas das assinaturas
destes indivíduos é muito baixo. As demais figuras também fornecem informações deste tipo,

ao haver a variação de uma ou mais covariáveis específicas.

0 5 10 15 20 25 30 35
Tempo (semanas)

Figura 4.10: Curvas de sobrevivência estimada de indivíduos que residem fora das regiões "8"e "5" ,
pagaram a última assinatura por cobrança bancária, adquiriram a última assinatura por meio de
telemarketing, não recebeiain brindes, não efetuaram reclamações e não solicitaram informações,
variando o sexo do assinante
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Figura 4.11: Curvas de sobrevivência estimada de mulheres residentes fora das legiões "5"e "8"
que pagaraill a última assinatura por cobrança bancária, não iecebeiam brindes, não efetuaram
teclantações e não solicitaram informações, de acordo com o canal de aquisição da assinatura
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Figui'a 4.12: Curvas de sobrevivência estimada de mulheres residentes fora das legiões "5"e
cuja aquisição da assinatura ocorreu por atendimento, que não receberam brindes, não efetuatam
reclamações e não solicitaram informações, divergindo sobre a forma de pagamento
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Figura 4.13: Curvas de sobrevivência estimada de indivíduos que residem fora das regiões
"8" , pagaram a última assinatura por cobrança bancária, não ieceberalrl brindes, não efetuaianl
reclamações e não solicitaram inforlTiações, variando o sexo e a forma de aquisição da. assinatura



Capítulo 5

Comparação entre Modelos com
]lfeitos Dinâmicos

Conforme citado anteriormente, há, além dos modelos já expostos, algumas alternativas na

literatura para o tratamento de dados com covaiiáveis com efeitos dinâmicos. Uma questão
que poderia, então, sei levantada refere-se a qual modelo seria mais interessante usar para um
conjunto de dados específico. Visando responder a esta questão pala dados sobre assinaturas
de jornais, comparou-se o obtido através dos modelos de riscos aditivos perante o modelo de

Cox com efeitos dinâmicos (de riscos multiplicativos), mais comum em aplicações práticas.
Uma apresentação detalhada da abordagem utilizada para o modelo de Cox neste trabalho
pode ser vista em Reis (2008).

5.1 Modelo de Cox com Efeitos Dinâmicos

Seja Xi(t) = (Xü(t), ..., X{,(t))7' vedor de covariáveis do i-ésimo indivíduo, i= 1, ..., n. A
função de risco do modelo de Cox com efeitos dinâmicos pode ser definida como

À:(t) - .Xo(t) exp {Xr(t)O(t)}, t 2 0

52
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co:n ©(t)
padrão.

(#l(t), ...,©p(t))r, vetou de coeficientes a sei estimado e Ào(t) função de risco

Pata a estimação dos coeficientes /3j(t), .j = 1, ...,p podem ser utilizadas diversas técnicas

(Verweij e van Houwelingen, 1995; Cai e Sun, 2003; Winnet e Sasieni, 2003; Tian, Zucher
e Wei, 2005). Neste trabalho utilizou-se a abordagem de estimação através da função de
verossimilhança parcial ponderada por unia função /rerzzeZ . A função /íe7"z&eZ é muito utilizada
na obtenção de estimativas por suavizar a função de verossimilhança, suavizando, então, a
influência de possíveis dados aberrantes. Pode ser considerada uma função .Ker7ie{ qualquer
função limitada, com suporte em j--l, ll e integral igual a 1. Dentre as mais populares, Reis

(2008) mostrou que, para a estimação dos parâmetros do modelo de Cox com coeficientes

dependentes do tempo, a função ÃemeJ Epanechnikov, dada por -K(3ç) = }(1 -- z2), --l $ z $

1, é a melhor opção.

Cai e Sun (2003) sugerem que, dada uma janela em torno do instante t, cada coeficiente

/3j(t) deve ser aproximado por uma função linear usando a expansão de la ordem ein série de
Taylor, em que, para unl ponto s na vizinhança de t, dada por

ü(;) ~4(t) + egP(' - t)

A. n.1;..4;.,.. ,.1n.4-n f..nn n l;--n-r -=A alx ]rqnn nn-. n ]B+ll;aan n r4n fil-.naf\ rqo xrornaelvYil.f[.D ç=Du]]]]aiu]Y(]x) \.]E;DU(x ]uii\íai\J iiiiGaFi oaAJ uuui\Acho vviii CD u uiiizJ( \( v \JL(+ JLuii\fuA.r \.Lv vvx vuoJLXILix

Ihança parcial e dos tempos de falha observados na janela previamente definida.

Usando a função de verossimilhança ponderada pela função /k.e7rleZ proposta por Cai e Sun

(2003), tem-se que o logaritmo desta função é dada por

''',*, - iÉ.Á' « u) l«''.,*:';, «'.,."'''*''''l I'«".,, '' ",
co:n Ã.(z) {(1 - :«'), -1 $ z $ 1, O(t) ...,Pp(t),aP-(t)/at,...,aõp(t)/at) e A« >0
é o parâmetro de suavização.

Seja Õ(t) o má.ximo de (5.1) em relação a O, t C IA«,I'- h«l. Então os p primeiros
componentes de à(t) compõem o estimador de má:xima verossimilhança local parcial de P(t)
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e os p últimos, as estimativas das derivadas de P(t).

As propriedades dos estimadores e métodos de obtenção de bandas de confiança podem
ser encontrados em Reis (2008).

A decisão sobre a dependência no tempo dos coeficientes ocorre comparando-se as estima-

tivas obtidas pelo ajuste do modelo de Cox com efeitos dinâmicos com o ajuste do modelo
de riscos proporcionais de Cox. Esta comparação pode ser realizada através do gráfico dos

coeficientes ao longo do tempo.

A estimativa da função de sobrevivência pode ser obtida pela expressão

.g(t) > t) - exp {-A(t)},

em que

Â(t)- )l:
{-1

d&(.)
'o )ll:;:;;:b(s)eÕ' HxíM

5.2 Resultados Modelo de Cox com Efeitos Dinâmicos

O modelo de Cox com efeitos dinâmicos foi ajustado aos dados conforme descrito na Seção

5.1, utilizando as rotinas computacionais desenvolvidas pala o programa estatístico R e dis-

cutidas em Reis (2008). Primeiramente tentou-se o ajuste considerando o mesmo intervalo de
análise considerado anteriormente: de l a 36 semanas, porém, não houve convergência pata as

estimativas nas primeiras semanas. Ajustou-se, então, o modelo apenas para assinaturas de,
no mínimo, 10 semanas e considerados como censurados aqueles casos de assinaturas atiras a
partir da 30a semana.

Os gráficos indicados nas Figuras 5.1 e 5.2 foram obtidos de forma a identificam as co-
variáveis dependentes do tempo, utilizando, para tanto, a comparação entre os coeficientes
ajustados sob o modelo de riscos proporcionais de Cox e o com efeitos dinâlilicos. Nota-se que
embora a linha referente ao coeficiente estimado através do modelo de riscos proporcionais de

Cox esteja contida no intervalo de confiança em todos os gráficos, é possível observar tel-tdências
no comportamento de alguns coeficientes.
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Neste contexto, destacam-se, com aparente dependência no tempo, as covariáveis referentes

a reclamações, com tendência de crescimento ao longo do tempo, débito em conta e cartão de
crédito, com inversão do risco próximo à 20a semana e grupo de CEP "2" , com declínio no risco
com o passai do tempo. Pala as demais covariáveis, embota também ocoii-aln descréscimos
e acréscimos no risco ao longo do tempo, eles são mais sutis, não divergindo muito da linha
correspondente ao coeficiente estimado sob o modelo de riscos proporcionais. Outra forma
dc analisar o comportamento dos coeficientes no tempo é através dos grá.fIGos dos coeficientes
acumulados versus o tempo (Figuras 5.3 e 5.4). Usando o fato de que dBJ(t) = Ü(t), .j =
1, ...,p, pode ser, então, /3j(t) obtido a partir da inclinação da curva. Conscqüentemente,
se o gráfico apresenta uma curva com mesma inclinação para todo t, conclui-se que não há
interferência no tempo sobre o efeito da covariável em questão.

5.3 Comparação entre os Modelos

Apesar de não fazer sentido a comparação dos valores dos coeficientes obtidos pelo ajuste
dos modelos aditivos em relação aos do modelo de Cox, podo-se considerar o comportamento

dos efeitos acumulados estimados sob ambos os modelos. Deve-se apenas atentei para o
intervalo de tempo considerado.

Observando os gráficos referentes às covariáveís consideradas dependentes do tempo no
modelo aditivo, nota-se que, excito pata as variáveis relativas ao grupo dc CIEP, o compor-
tamento das curvas estimadas quando comparadas àquelas sob o modelo de Cox é similar,
diferindo levemente em algumas semanas os pontos de ruptura de tendência ou intensidade.

Os efeitos referentes a reclamações, informações, sexo, telemarketing e grupo de CEP

"2" não foratil significativamente diferentes ao longo do tempo para o modelo aditivo. Parece,
porém, haver mudança no comportamento destas covariáveis quando ajustado o modelo de
Cox. As demais covariáveis apresentam resultados similares independentemente do modelo
ajustMo.
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Capítulo 6

Conclusões e Recomendações

6.1 Conclusões

O estudo realizado sobre os assinantes do jornal "0 Estado de São Paulo"mostrou que
os modelos de riscos aditivos de Aalen e seiniparamétrico respondem de forma alternativa ao
modelo de riscos proporcionais de Cox, uma vez verificado que o efeito de algumas covariáveis

sobre o risco de cancelamento eram dependentes do tempo, levando à rejeição da suposição de
discos proporcionais. A partir da análise dos resultados obtidos através dos modelos de riscos
aditivos, concluiu-se que:

e O canal de origem do assinante apresenta-se com vulnerabilidade ao cancelamento, em
que a venda direta e o telemarketing têm o seu efeito sobre o risco de interrupção da
assinatura independente do tempo de assinatura. Este resultado vai ao encontro ao
conhecido sobre esses canais, que, em geral, levam a vendam impulsivas e, como con
seqüência, ao cancelamento. A venda direta ainda tem prepollderância sobre o telemai

keting enl relação ao risco.

E interessante observar que o canal renovação, diferentemente dos outros dois, tem seu
efeito dependente do tempo, apresentando maior risco de cancelalllento no início da
assinatura e próximo à renovação do período seguinte. Do ponto dc vista de ação, isso
implica que são necessárias intervenções dirigidas no momento crítico da renovação da

60
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assinatura, com estímulos ao não ca.ncelamentol

e As mulheres são mais propensas ao cancelamento, independentemente do tempo de asse
natura. Isto é um indicativo de que se deve atentei pala o universo feminino na comu

nicação e editoriall

8 0 relacionamento do assinante com o jornal, quer seja por brindes, solicitação de in-
formações ou mesmo pelas reclamações, levam a uma neutralização do risco de cancela-
mento, havendo a necessidade de se intensificam o contado com o cliente, valorizando-o.
Esses aspectos independem do tempo de assinatura, sendo efeitos positivos sobre o não

cancelamento à qualquer momento;

e A região em que o assinante reside é crítica ao risco de cancelamento, sendo que regiões

dos anéis periféricos da cidade de São Paulo (regiões "5"e "8") têm efeito sobre o risco
de cancelamento de acordo com o tempo de assinatura. Os riscos são mais sensíveis no

início da assinatura e no momento da ienovaçãol

e As formas de pagamentos por débito em conta e cartão de crédito possuem efeito sobre
o risco de cancelamento variante no tempo de assinatura, com um acréscimo no risco em
relação à cobrança bancária no início da assinatura, apresentando, porém, menor risco

no momento de renovação (novo período).

6.2 Considerações Finais

Com relação à escolha do método mais conveniente para a análise dos dados sobre cance-
lamento de assinaturas de jornais, comparando os resultados obtidos pelos modelos de riscos
aditivos perante àqueles obtidos sob o modelo de Cox com efeitos dinâmicos, observou-se que
eles se apresentaram similares para quase todas as covariáveis, com ocorrência de divergência
especialmente naquelas referentes ao relacionamento assinante/jornal. AlguJnas questões a-
cerca das comparações podem ser levantadas:

e O modelo de Cox com efeitos dinâmicos apresenta como principal desvantagem em
relação ao modelo de riscos aditivos o fato de o programa usado para o cálculo das
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estimativas não ser de fácil acesso, não estando, por exemplo, disponível pa.ra download,
sendo necessário entrar em contato com os desenvolvedores do programa para a sua

obtenção (Reis, 2008);

e Outra desvantagem observada na execução da análise sob o modelo de Cox foi a não
convergência das estimativas pala tempos de assinatura inferiores a 10 semanas;

e O fato de ser possível a construção de estatísticas de teste para avaliar a dependêllcia
dos coeficientes no tempo, não sendo, portanto, uma análise subjetiva, é um ponto a
favor do modelo de riscos aditivos;

8 Clamo desvantagens do modelo de riscos aditivos podem ser citadas as estimações dos
coeficientes feita através de simulações, podendo causar demora no processamento, con-

seqüentemente tornando o uso do modelo pouco prático para grandes amostras e as
possíveis divergências dos testes para a dependência dos coeficientes no tempo.

Durante a análise, três pontos relevantes foram observados para desenvolvimento futuro

e Embota haja testes para a adequabilidade do modelo aditivo de Aalcn, há a necessi-
dade de aprofundamento e discussões acerca dos testes para averiguação sobre o modelo

semipata.métrico, possibilitando, inclusive, maior disseminação de seu uso;

e Apesar de os testes para a verificação de dependência dos coeficientes no tempo apre-
sentarem resultados similares, uma análise de poder é recomendada. Unia sugestão seria
a simulação através da técnica de reamostragem por bootstrap (Efron e Tibshirani, 1993),
possivelmente usando, como hipóteses alternativas, equações similares às utilizadas nas
hipóteses de Lehmann (Lawless, 2002) para a comparação de funções de distribuiçãol

e Aprimoramento do pacote ti.mereg de forma a englobar os testes para a adequabilidade
do modelo semipatamétrico, permitir o uso de grandes conjuntos de dados e transfor-
mar, internamente, o tempo discreto em contínuo com o auxílio de uma variável com

distribuição uniforme.



.A.pêndice A

Estimação dos Coeâcientes

A.l Modelo Aditivo de Aalen

Co:«infere (Ni(t),X(t),Xi(t)), á = 1,...,n tal que Ài(t) = X(t)Xr(t)P(t) seja a fu«ção

intensidade do {-ésimo processo de contagem AC(t), como vista em (3.1). É possível, então,
definir, dado Z tempo de estudo -, N(t) = (.Ni(t), ..., Nn(t))I" como os processos de contagem
dos n indivíduos com

N.(t) 0, se 7; > t rA ]\
1, se :rí < t \ ' "/

Considere que

A.(t) - / .X(s)d.

sejam as intensidades acumuladas, com A(t) = (AI, ..., A.). Isto implica que M(t)
A(t) é um vetor n-dimensionar de mattingais. Assim, tem-se (lue

t

0

N(t)

dN(t) - À(t)dt + dM(t) /3(t)dt + dM(t), (A.2)

co:n X organiz,da co-no uma :matriz de pla:.ejamento nxp, X(t) - (h (t)Xi(t), ..., yn(t)X«(t))r

Uma vez que os incrementos do martingal são não correlacionados e têm média zero,

63
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os incrementos de p(t)at (ou dB(t)) podem sel estimados poi técnicas de regressão linear
tPúltipla. Para tanto, seja X (t) a inversa generalizada de X(t), definida por

x(t)(t)w(t)x(t)) :x'(t)w(t),

em que W(t) é uma matriz de pesos diagonal collhecida/calculável.

Assume-se que X (t) = 0 quando a inversa não existe:. Considere, então, J(t) definido
por

0, se X (t)
[,« x (t) :/ o (] x (t)).

J(t) -

!

Logo, a inversa generalizada satisfaz

X (t)X(t) - J(t)l,,

em que ]lz, é a matriz identidade p x p.

Multiplicando X (t) nos dois lados da equação (A.2), chega-se a, para X(t) com posto
completo

X(t)aN(t) - X'(t)X(t)P(t) + X(t)adM(t):>
X (t)dN(t) X'(t)dM(t) - l.©(t). (A.3)

A equação (A.3) indica que o estimador de P(t) é dado por (utilizando a notação dB(t)
pala designar /3(t)):

dB(t) - X (t)dN(t).

Ou sda,

Ü(t) (;)dN(s). (A.4)

'Uma matriz .4 = (aij)i,j C ]M«(JK) é invertível se, e somente se, detA # 0, ou seja, se A for uma matriz
de posto completo (Coelho e Loutenço, 2001)

t

0
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A partir das equações (A.3) e (A.4), pode-se escrever B(t) como

B(t)
[

J(.)dB(.) +
0 /x'HamN, (A.5)

implicando que, se XI(t) for uma matriz de posto completo para todo t (ao menos assintotica-
mente) e, portanto, J(s) = 1, s C lO,a'-l, B(t) é essencialmente um estimador não viesado de
B(t), uma vez que a média do martingal /ot X (s)dM(s) é zero.

A.2 Modelo Aditivo Semiparamétrico

Sejam X(t) - (yl(t)X:(t), ..., yn(t)X«(t))' . Z(t) (t)Z:(t), ..., yn(t)Z«(t))', matrizes
de planejamento com X(t), Xi(t) e Zi(t) definidos como na Seção 3.2.1. Então, analogamente
ao executado para o modelo aditivo de Aalen, tem-se que

dN(t) - À(t)dt + ZM(t) )dB(t) + Z(t)'ydt + dM(t) (A.6)

é uma decomposição do processo de contagem N(t).

A partir de (A.6) é possível obter as estimativas de dB(t) e 7 por meio das equações de
mínimos quadrados dadas por:

(1) x'(t)w(t)(dZlv(t) À(t)dt) 0;

(2) .G Z'(t)W(t)(aN(t) À(t)dt) 0,

com W(t) representando uma i-matriz de pesos diagonal.

As equações devem, então, ser resolvidas por partes, como segue

(i) Fixado 7, resolve-se a primeira equação, encontrando o estimador de P, em
função de 7:

à(t) (t) - X (t)(aN(t) - Z(t)''rat);
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(ii) O resultado obtido é utilizado pata a solução da segunda equação, onde o esti-
cador de ' é encontrado:

r rl- \ r7'

,t - 4 / z'(t)n(t)z(t)dt': b / z'(t)H(t)aN(t),
L JO J JO

com n(t)
invertívell

w(t)(l X(t)X (t)), assumi«do H(t) 0 caso X(t) seja «ão

(iii) Substituindo, então, + na equação do item (i), chega-se ao estimador dos coefi
cientes acumulados:

l3(t) (s)ldN(.) Z(')+a'l
T

0

As propriedades assintóticm dos estimadores mostrados são encontradas na Seção B.2



Apêndice B

Propriedades Assintóticas dos
Estimadores

B.l Modelo Aditivo de Aalen

Condição B.l.l. Sda A(t) = Xr(t)W(t)X(t) um« matiz p x p. Z)idas « condiçõe' de
«g«/«hd«de éa) e rb), ««. ./em.nt« .ão «cht« c.mo ,4j.(t) - E=:. X(t)}4'.(t)X:j(t)X:*(t),
j,k ...,p e t c lO,l-l.

ra) sup..[o,,-] E(X(t)W.2(t)Xij(t)X:k(t)Xa(t)) < 'o para todo .j, k, Z

rb) a,(t) = E(X(t)w:,(t)xf''(t)) é nâo singular pa« éa.Zo t c 10, rl

Lema B.].]. Z./ma t;ez que a Corzdáção .B.]..í é válida, usando as /or'mas /uncíonaãs da Leã

Fode dos Grandes Números (Rosé, 2006), existem as juvtções covitínuas aZJK(t) e aajKt(t) tais

que, quando ll --} (x,

s«P in :..4,j*(t) «,j*(t)l
Êc[o,,-]

s«P in :..4;j*.(t) -- «:j*z(t)
tolo,,-l

e

0,

67
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«m .4;jtl(t) X(t)W.2(t)X:.Í(t)X..(t)X-(t), p«« .j, k, Z

A partir das definições acima expostas, tem-se o seguinte Teorema

Teorema B.].]. Se a (.;ondição B.]./ é uá/ãda, então, para n + oo,

n:/'(É(t) B(t)) = U, (B.l)

em D 10, rlP, sendo qwe U é um mad ngaZ gaussíano comi /urzção de couaüáncÍa

t

©(t) (s)ds,
0

(B.2)

Ó(t) - a;"(t)E IZ(t)w.2(t)XP''(t)xf(t)/3(t)l ';:(t). (B.3)

Prova. A idéia principal para a demonstração está em considerar unia decomposição do lado
esquerdo da equação (B.l) em três parcelas:

n'/'(Ê(t) B(t)) M(t) + Z:(t) + Z,(t), (B.4)

em que

M(t)

z: (t)

z,(t)

n :/' / J(s)(a,(;)) 'X'(.)W(s)dM(.),
0

n'/' l (J(s) 'L)D(s)ds.
'0

X'(.)W(;)dM(.),.;*l' l Jçsõ In :A(.)I'' a;'(s)

t

t

A partir de (B.4) tem-se, como objetivo, mostrar que, para n '' oo, Zi(t) e Z2(t) con
versem uniforlnelnente, em probabilidade, para zero e M(t) converge, em distribuição, para
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um martingal gaussia.no com função de covariância dada por (B.2), provando o que se pede.
A demonstração completa pode ser encontrada em Martinussen e Scheike (2006).

D

B.2 Modelo Aditivo Semiparamétrico

Aqui são indicadas as propriedades dos estimadores B(t) e 't do modelo semiparamétrico

Dadas as condições de regularidade apontadas abaixo, segue o Teorema B.2.1.

Condição B.2.1. Seca Gi (X:,Z:) . / q. .Ente., .«põe-« q«.

ra) SUP..[0..-] E(}V.(t)b(t)G{J(t)Gik(t)Gim(t)) < 'o para todo .j, k, m ..., Z;

ró) a,(t) (t)w:(t)êf''(t)) é mâ. singular pa,a todo t c 10, rl.

Teorema B.2.1 Se a, Condição B.2.1 é válida, estilo, com 'n ' (x),

n:/'(+ 'r) -5V (B.5)

em qt&e V é Tina uaháueZ aZeaÉóha normal com média zero e uaháncáa ©, e

n:/'(Ê(t) B(t)) -5 U(t) (B.6)

.m D lO,,-l', .e«do U(t) -' p«s" g-«'""o c.« mé'Z'" "« . - án ã« @(t)

Prova. Assim como visto no Teorema B.l.l, aqui a idéia principal para a demonstração

também está em considerar uma decomposição das equações referentes aos estimadores de
7 e de B(t) (B.5 e B.6, respectivamente), como segue:

n:/'(+ Z'(t)H(t)Z(t)dt':+ n-:/'/ Z'(t)H(t)dM(t) 1. + o.(1),(B.7)
7T

em que o termo oP(1) se deve à possibilidade de não invertibilidade das matrizes envolvidas
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Analogamente ao realizado no Teorema B.l.l, para a demonstração de que (B.7) converge,
em distribuição, pa.ia uma distribuição normal com média zero e variância ©', deve-se usei o
Teorema Central do Limite mostrando que n l /o' Zr(t)H(t)Z(t)dt converge em probabilidade
ein conseqüêrlcia à Condição B.2.1 e à suposição de distribuição independente e idêntica.

De forma similar', a equação (B.6) pode ser decomposta em

n:/'(Ê(t) -B(t)) :/' / X (s)dM(s) - / X (.)Z(s)d;+o,(1)

e usando novamente o Teorema Central do Limite, tem-se a prova do Teorema.

t t

00
(B.8)

n



Apêndice C

Ajuste do Modelo Semiparamétrico:
Etapas dos Resultados

Aqui estão descritas as etapas para a obtenção do ajuste final do modelo semiparamétrico

71
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> summary(fit. gemi. 37)

Test for nonparametric terras
Test for non-significant effects

supl hat B(t)/SO(t) l p-vague }LO:
4.24
3.94
2.63
3.85
3.23
6.25
4.82
3.49
4.DO
9.28
3.58
3.13

(Intercept)
XLultfgpg
X2.ultfgpg
Qtdrecla
info
Qtdbrind
XI.grupo
X4.grupo
Y-l çpXO
XI
X2.t.iltcanal
X3.ultcanal
Test for time ínvaríant effects

supl B(t) - (t/tau)B(tau)l
(Intercept) 0-530
XLultfgpg 0. 852
X2.u'ltfgpg D.679
Qtdrecla O 127
info O.],46
Qtdbrínd O.149
XI.grupo 1. 180
X4.grupo 0.919
X]..s.exo 0.281
XI.ultcan al D. 4 89
X2.ultcanal Q. 5 81
X3.u] tcanal O. 890

{ nt(B(t) -(t/tau)B(tau)) A2dt
(Intercept) 2.20Q
X]..ultfgpg l0.7Q0
X2.t.ll tfgpg 5 . 15 0
Qtdrecla O.172
info O.].52
qtdbrind 0.354
XLgrt.ipo 14 . 100
X4.grupo 6. 95 0
XLs exo O. 889
XLultcanal 1. 120
X2.ultcanal 1.210
X3.ultcanal 9. 05 0

B(t)
o.ooo
0.005
D.212
D.005
D.037
o.ooo

0.022
0.004

0.010
D.Q64

p-varie B(t)=b t
0.322
o.001
0.116
D.135
0.225
0.283

0.004
0.592
0.352
0.182
0.017

R.o: B(t)
0.264

Q.034
0.099
D.24D
0.049

0.347
0.450
0.447

p-va Lie

Parametric terras
Coef. 5E Robust 5E z P-val

const(X2.grupo) 0.01640 0.00639 0.00650 Z.570 0. 0103
const(X3.grupo) O.01510 0.0D675 0.00638 2. 23D O.0256
const(X5 grupo) O.00978 0.DOGO] D.00585 1.630 0.].D40
const(X6.grupo) 0.00145 0.005B7 0.006].3 0. 248 0. 8040
const(X7.grupo) O.D1370 D.OD598 0-006].8 2.290 D.OZ18

Figura Ajuste do modelo de riscos aditivos semiparamétrico
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> summary(fit. senil Z. 37)
Test for
Tesa for non-slgnificant effects

supl hat B(t)/SO(t) i
8.82

nonparametrlc terras

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
qtdrecla
ínfo
qtdbrind
X:l.grupo
X4.grupo
X2.t,iltcanal
X3.ultcanal
Tesa for

p-vague H.O: B(t)

3.87
2.43
3.54
3.27
6.28

D.006
0.285
0.014
0.044

Q.000

4.75
3.65
5.54
8.92

time invariant
B(t)suPI

effects
(t/tau)B(tau)

0.552
D.893
0.730
0.120

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ul tfgpg
qtdrecla

.vagueP B(t)
0.144
0.0DI
D.054
Q.164

info
Qtdbrind
XI.grupo
X4.grupo
X2.ultcanal
X3.ultcanal

D.145
D.159

0.254
0.264

1.180
0.986
0.342

0.002
0.539
0.0D4

B(t)=b t
0.184
o.ooo
0.029

0.931
(B (t) - (t/tau)B (tau)) A2dt

2.210
11.500
6.380

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.u ltfgpg

int p-volt.ie

qtdrecla
infc>

Q.139
0.156

0.123
0.243
D.061

0.005
0.640
0.002

cttdbrind
XI.grupo
X4.grupo
X2.ultcanal
X3.ultcanal

0.391
14.100
8.560
D.584
9.310

Parametric terras

D.014100
0.035800
D.132000
Q.922000
Q.026100

P-val

0.D00355
o.oooooo

Figura C.2: Ajuste do modelo de riscos aditivos semiparmnétrico incluídos os efeitos de sexo e venda
direta tios termos paramétricos (p > 0, 30)

  Coef.   Robust 5E Z

const (X2.grupo) D.0156DO D.DD638 D.0064B 2.4500
const (X3.grupo) D.01420Q D.0D674   2.laDO
const (X5 .grupo) D.OD9D70 D.DD602 D.0D579 1. 5100
const(X6.grupo) D.OOD577 O.Q058B D.00604 O.Q982
const(X7.grupo) D.013300 D.00597 D.00619 2.22D0
const(XI..sexo) D.D13100 D.DD366 0.00359 3 . 5700
const (XLultc anal ) D.D55100 D.006D0 0.D0644 9.180D
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Tesa for
> summary(flt. gemi 3. 37)

Test for
nonparametric
non-significant effects

supl hat B(t)/5D(t) l
7.94

terras

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.t.JI tfgpg

p-vague ILC): B(t)

4.91
3.87
3.58
3.29
6.44

0.004
qtdrecla

Qtdbrind
XLgrupo
X4.grupo

0.012
0.035
o.ooo

4.75
3.58
8. 35X3.ultcanal

[est for time invariant
suPI B(t) -

effects
(t/tau)B(tau)l

D.580
0.905

(Intercept)
XLultfgpg

p-vague FLD B(t)
0.043

0.035
0.152
0.196
0.246
o.ooo

X2.ultfgpg
qtdrecla

0.748
0.116

info
qtdbrind
XI.grupo

0.154
0.155
1.180

X4.grupo
X3.ultcanal

0.973
0.963

(B(t)-(t/tau)B(tau))/2dt
2.270

11.900
6.490
0.148
0.163
0.395

14.300

0.002

B(t)
a.093

D.013
0.097
0.219
O.D53
o.ooo

(Intercept)
X]..ultfgpg
X2.ultfgpg
qtdrecla

int p-value H.O

Info
qtdbrind
XLgrupo
X4.grupo
X3.ultcanal

8.750
8.930

O.D04
0.0D0

Parametric terras

0.013600
D.032800
O.124Q00
0.905Q00
0.0259D0
0.000317
o.oooooo
D.005860

P-val

Figura C.3: Ajuste do modelo de riscos aditivos semiparamétrico incluído o efeito de telemarketing
nos termos patamétricos (p > 0, 30)

  Coef. 5E Robust 5E Z

const(X2.grupo) D.0157DD D.0063B D.00$50 2.470
const(X3.grupo) O.0144DO 0.00675 D.DD632 Z.130
const (X5 .gr upo) 0.00925D O.D06DI D.00578 1.540
const (X6.gr upo) D.0D0697 D.D0586 D.Oe$08 D.119
const(X7.grupo) D.0133DO D.DD597 D.OQ51g Z.230
const(XLsexo) D.D13200 D.00366 D.00359 3.6D0
[onst(XI.ultcanal) O.Q55100 D.OQ599 D.00643 9.2QO
const(X2.ultcanal) D.D21500 D.00780 D.008DO 2.760
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> sumnlary(fit . semi4. 37)
Test for nonparametr'ic
Tese for non-significant effects

supl hat B(t)/$O(t)

terras

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg

p-vague H.O B(t)
o.ooo

5.18
4.03 0.002

qtdrecla
qtdbrind
XI.grupo

4.00
6.66
4.72

o.ooo

Q.015
o.ooo

X4.grupo
X3.ultcanal

58
8.54
3

Tesa for tl me invariant effects
supl B(t) - (t/tau)B(tau)l p

0.573
D.928
D.804
0.113
D.175

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
qtdrecla
citdbrind
XLgrupo
X4.grupo
X3.t.iltcanal

vnlita H O B(t)
0.020

0.Q21
0.207
0.169

O.Q05

B(t)=b t
0.018

1.140
0.898
0.923

(t/tau)B(tau))''XZdt
3.110

12.800
7.600
D.151
D.475

12.800
7.640
7.980

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
qtdrecla
qtdbrínd
XI.grupo
X4.grupo
X3.u ltcan al

int (B(t) p-volt.ie H. .0

D.005
0.093
0.048
Q.000

Q.002
Parametric terras

.2

2
2
l
D
2
3
9
2

Z
590
400
100
480
038
24D

290
770

P-val
0.009520
0.016200
0.036200
0.138000
0.97000Q
D.024800
D.D00313
D.000000
0.005580

Figura C.4: Ajuste do modelo de riscos aditivos seinipalamétrico incluído o efeito de informações nos
termos paramétricos (p > 0, 10)

  Coef. 5E Robust 5E
const(info) D.D04]50 D.00168 D.001$8
const(X2.grupo) D.Q153DO 0.00638 D.00648
const(X3.grupo) D.014100 0.00672 D.0D631
const (X5.grupo) 0.008910 O.OD$DO D.00578
const(X6.grupo) O.DOD222 D.OD585 D.OD607
const (X7.gr upo) D.D134D0 D.00598 D.00G20
const(X:Lsexo) D.0132D0 D.003€.G 0.0035g
const (XLultcanal ) D.D55700 D.00599 D.0Q541
const (X2.ult can al ) D.D21600 D.D0781 D.00798
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> sumnary(fit. senis. 37)

Tesa for nonparametric
Test for non-signiflçant effects

supl hat B(t)/5D(t)
(Intercept) 6.81
XI.ul tfgpg 5 . 24
X2.ultfgpg 4 . 18
qtdbrind 6.44
XLgrupo 4 . 70
X4.grupo 3 . 57
X3.t.iltcanal 8 . 97

terras

p-vague FLO: B(t)
o.ooo

0.003
o.ooo

D.006

Tesa for ti me invarí ant
supl B(t)

effects
(t/tau)B(tau)l

0.537
0.939
Q.9ai
0.157
1.110
0.918
0.922

(B(t)-(t/tau)B(tau))/2dt
2.680

13.100
I0.30Q

D.363
11.900

8.180
8.D10

(Intercept)
XLultfgpg
X2.u l tfgpg
qtdbrind
XI.grupo
X4.grupo
X3.ultcanal

p-vague B(t)=b t
0.042
o.001
0.003
0.2$9
o.ooo
D.Q07
o.ooo

B(t)=b t
0.043

D.001
o.110
o.ooo

0.002

(Intercept)
XI.t.iltfgpg
X2.t.il tfgpg
qtdbrind
XLgrt,ipo
X4.grupo
X3.t.iltcan al

ínt p-vague it.O:

Parametríc terras

2
.2

2
2
l

2
3
9
2

Z
730
670
390
D7D
470
016
210

370
88D

0.
D.
D
0
0
0
0
D
D
D

P-val
D06430
D07700
D1690D
Q382DO
142000
987000
D27000
D00315
QQQa00
003920

Figura C.5: Ajuste do modelo de riscos aditivos semiparamétrico incluído o efeito de reclamações
nos termos paramétricos (p > O, 05)

  Coef.   Robust 5E

const(qtdrecla) 3.62e-03 O.DD133 D.D014]
const({nfo) -4.48e-03 D.0D168 D.0D169
const(X2.grupo) ]..52e-02 D.DD638 D.00647
eonstCX3.grupo) L.39e-02 D.00673 D.00632
const (X5 .grupo) 8.82e-03 D.0060] D.00577
const(X6.grupo) -9.38e-D5 D.00585 D.OD609
const(X7.grupo) 1.32e-02 O.DD599 D.00620
const(XLsexo) 1.32e-02 0.00367 0.00359
const (XI.ultcanal ) 5.e.2e-02 0.008DO D.00Õ47
const (X2.ultcan al ) 2.25e-D2 D.DD779 D.00797
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> surnmary(fit . sem1 6. 37)
Test for nonparametríc terras
Tese for non-sigtlificant effects

supl hat B(t)/50(t)
(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg

5.44
p-vague H.O B(t)

D.000
6.58
4.15 o.001

0.Q07
O.Q00

XLgrupo
X4.grupo
X3.ultcarial

4.66
3.74
9.12

Test for time
S

invariant
UPI B(t) -

effects
(t/tau)B(tau)l

Q.539
0.95D

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
XI.grupo
X4.grupo
X3.ultcanal

P' -.,.blue B(t)
0.055
0.002

0.902
1.110
0.927

0.002

0.002
D.916

(B (t) - (t/tau)B (tau» À2dt
D.ODI

B(t)=b t
D.042

o.001
o.ooo
0.D03

(Intercept)
XLultfgpg
X2.ultfgpg

l nt
2.79

13.60
l0.50

p-vague H O

XI.grupo
X4.grupo

11.90
8.32
8.25X3.ultcanal

Parametric terras
0.0D3

Figura C.6: Ajuste do modelo de riscos aditivos semipal'amétrico incluído o efeito de brindes nos
termos paramétricos (p > 0, 05)

  Coar.   Robust 5E Z P-val
const(qtdrecla) -0.003640 D.00134 D.00141 -2.720D 0.006450
const(i nfo) -0.004470 D.D0168 D.D0168 2.6600 D.0D7830
const(qtdbrind) -D.017300 D.DOÍDO D.0Q288 8.6600 D.DOD000
const(X2.grupo) 0.D149D0 0.00638 D.00642 2. 3300 D.019700
const (X3.grupo) O.0136DD D.00673 D.OD62$ 2.02QO D.043700
const(X5.grupo) D.D08300 D.D0601 D.OD572 1.3800 D.167000
const(X6.grupo) D.DD0576 D.D0585 D.00605 -0.09B5 D.92200D
con st (X7.gr upo) 0.012400 D.D0597 D.D0615 2.0800 D.037900
const(XLs exo) D.0131DD 0.DD367 D.00357 3.5700 0.D0035g
const (XLult canal ) D.0555D0 O.D0598 0.00645 9.2800 0.000D00
const (X2.ultcanal ) D.02170D O.D0775 D.D0792 2.8000 D.005100
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> summary(fit. semi7. 37)
Tesa for nonparametric
Tese for ncln-significant effects

supl hat B(t)/SD(t)
(Intercept) 5.80
XI.ultfgpg 6.63
X2.ultfgpg 4.16
XLgrupo 4 . 8B
X4.grupo 4.06
X3.ultcanal 9.11

terras

P vague H.O B(t)

0.002
D.000
D.002

Tese for time invariant
suPI B(t) -

effects
(t/tau)B(tau)l p

0.539
0.950
0.902
1.11Q
D.927
0.916

(B(t)-(t/tau)B(tau))''xZdt
2.79

13.60
l0.50
11.90

8.32
8.24

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
XI.grupo
X4.grupo
X3.u ltcanal

volt.ie H O: B (t)
0.042
o.ooo
0.005
o.ooo
0.004
o.001

B(t)
0.041

0.003

(Intercept)
XI.t.iltfgpg
X2.ultfgpg
XI.grupo
X4.grt.ipo
X3.ultcanal

ãnt p-vague it.O:

Parametrlc terras

Figura C.7: Ajuste do modelo de riscos aditivos semipaiamétrico excluídas variáveis não significativas

  Coef.   Robust $E Z P-val
const(qtdrecla) -0.0D363 O.DD133 D.00140 2.73 0.D06410
const(i nfo) 0.00447 0.00168 D.0D168   D.e07860
const(qtdbrind) -D.0173D 0.D02DD 0.00289 -8.6B D.ODDODO
const(X2.grupo) D.01510 D.00582 0.00591 2.60 0.009310
const(X3.grupo) D.0139D D.00623 D.005$9 2.22 0.026100
const (X5.grupo) D.0D857 D.OD546 D.0051Z 1. 57 D.117DOD
con st (X7.grupo) D.D127Q D.OD548 D.00566 2. 31 D.0Z09D0
const(XI...sexo) D.D131D D.0D366 0.D0356 3. 57 0.000354
const (XLultcanal ) D.05540 D.D0598 0.00645 B.27 D.000000
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Test for naRRar ametríc
> summary(fit.semi8.37)

Tese for non-significant effects
supl hat B(t)/50(t)

5.56

terras

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.u l tfgpg
XI.grupo
X4.grupo
X3.ultcanal

p-vague H.O B(t)
D.000

Q.002

o.ooo

6.53
4.11
4.62
4.93
9.18

Test for time ínvariant
supl B(t)

effects
(t/tau)B(tau)

0.536
0.949

(Intercept)
XI.ultfgpg

P' vague }tD B(t)
D.057
o.001
0.005

0.0C4

X2.t.iltfgpg
XI.grupo
X4.grt.ipo
X3.u ltcan al

0.898
1.100
0.924
0.912

(B (t ) - (t/tau)8 (tau)) A2 dt B(t)
Q.04D

0.002

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg

int
2.78

13.5D
l0.50
11.7D
8.26
8.17

p-VaILie tl.O

XI.grupo
X4.grupo
X3.ultcana'
Parametric termo

const(qtdrecl a)
const(indo)
const(qtdbrlnd)
const(X2.grupo)
const(X3.grupo)
const(X7.grupo)
const(X]..sexo)
const(XLultcana])
const (X2.ultcan al )

0

0
0
D
0
0
D
0

Coef.
00359
D0457
D1760
D1200
OIQ70
D0973
01290
0563D
02210

0.00133
D.00168
0.00200
0.0D557
0.00600
0.00528
0.00366

Robust SE
0.00141
0.D0168

.2

.2

8
2
l
l
3
9
2

Z
69
72
79
15
79
84
52
45

0
D
D
0
0
0
Q

0
0

P-val
007090
006450

D.DQ288
0.00558

00D000
031700
Q74200
D65300
OQ0429
00DOOQ
004290

0.00536
0.G054D
0.00356
0.00643
0.00793

D.00596
0.00775

Figura C.8: Ajuste do modelo dc riscos aditivos semiparainétrico excluídas va'iáveis não significativas
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Tese for nonparametríc
> summary(fit . semi 9. 37)

Tese for non-significant effects
supl hat B(t)/SO(t)

terras

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
XI.grupo
X4.grupo
X3.ultcanal

5.42
p-vague H.O B(t)=0

0.D01
o.001
o.ooo

5.43
4.06
4.36
5.54
9.39

Test for time ínvariant
UPI B(t)

effects
(t/tau)B(tau)l

0.536
0.945
0.901
1.1DO
0.919

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg
XI.grupo
X4.grupo
X3.ultcana'

S P' \'Blue R.O: B(t)=b t
0.058
o.ooo
0.005

0.D04
0.923

(B (t) - (t/tau )B (tau)) A2dt B(t)=b t
0.038
Q.000
Q.OOI

0.003
o.001

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg

l nt

13.40
l0.50
11.60

8.13
8.43

2.8D
p-vague l"i.O

xl.grupo
X4.grupo
X3.ultcanal
Parametric terrns

Figura C.9: Ajuste do modelo de riscos aditivos semipaiamétrico excluídas variáveis não significativa.s

  Coef.   Robust SE Z P-val
const(qtdrecla) -D.0D378 D.00132 D.OD140 -2. 85 O.D04370
const(i nfo) -Q.D0451 D.OD168 0.00169 -2.69 D.D07170
canse(qtdbrind) D.01760 0.00200 D.00290 8.80 D.ODD000
const (X2.gr upo) O.OD944 D.D0546 O.OD541 1.73 0.083700
const(X7.grupo) D.00738 D.00518 O.OD528 1.42 0.154D00
const(XI.sexo) D.0128D O.DD365 D.0D357   0.0D043g
const (XLult canal ) 0.0577D D.00593 D.0D637 9.7] D.DDDOOQ
const (X2.ultcanal ) D.D23DD D.OD774 0.0079D   D.DDZ890
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Tese fc>r nonparametric terras
> summary(fi t . sem{ 10. 37)

Test for non-significant effects
supl hat B(t)/SO(t)

5.31(Intercept)
XLultfgpg
X2.u 'l tfgpg

p-vague B(t)

6.53
4.19
4.23
5.87
9.62

o.001
0.004
o.ooo

XI.grupo
X4.grupo
X3.ultcan al
T.est for torne ínvw'iant effects

(Intercept)
XI.ultfgpg
X2.ultfgpg

int (B(t) (t/tau)B(tau))/ 2dt p-vague n.O
2.66

13.20
l0.30

8.28

B(t)=b t
0.055
o.001
o.001

XI.grupo
X4.grupo

o.ooo

Parametric terras
.t.iltcanal 8.16

z P-val
2.88 0.00393
2.66 0.QD788
.8.76 0.00D00
1.51 0.13100
3.53 0.00041
9.88 0.00000
3.10 0.00192

Figura C.10: Ajuste do modelo de riscos aditivos semiparamétrico excluídas variáveis não significa-
tivas

  suPI B(t)   (t/tau)8(tau)l p-vague   B(t)
(Intercept)       D.523     0.060
xl ultfgpg      D.939     o.oo]
X2.ultfgpg       D.893     O.OD4
XI grupt>       L.10D      
X4.grupo       D.926      
X3 ultcanal      D.909     D.0DI

  Coef.   Robust 5E

const(Qtdrecla) -0.00382 D.D0132 0.0D140
const (i nfo) D.0044e D.DD168 0.00169
const(qtdbrjnd) -0.D170D 0.D0194 D.0D283
const(X2.grupo) D.OD812 D.00538 D.00537
const(X]..sel:o) D.0129D 0.0036$ O.D0356
const (XLultcan al ) O.D5830 O.D059D  
const (X2.unte anal ) D.0239D D.0D77D D.DD790



-A.pêndice D

Grupos de Risco de Cancelamento de
acordo com o CEP

I'abela D.l: Agrupamento de CEPs por indicador de fisco
Grupos 'lkês primeiros dígitos do CEP

1 012 014 040 045 054 056
2 013 015 041 046 047 050
3 011 020 024 031 033 043
4 010 023 027 030 042 053 055 057
5 021 025 034 051
6 022 029 032 035 036

7 026 028 038 044 048
8 039 049 052 058 081

012
013
011
010
021
022
026
039

037
080
083

082
084

82
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