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.ZZesumo

Em estudos multivariados é comum a mesma unidade experimental ser medida
várias vezes, seja variando as condições do experimento (medidas repetidas) ou
quando é feito um acompanhamento ao longo do tempo (dados longitudinais).

Na análise destas estruturas de dados, modelos de regressão clássicos não podem
ser utilizados, pois, a piessuposição básica de independência entre as observações
não pode ser assumida. Uma forma de trabalhar a correlação entre as observações
é aplicar o enfoque dos chamados modelos marginais, cujo principal exemplo desta
linha de metodologia são as Equações de Estimação Generalizadas (EEGs), desen-
volvidas e discutidas pot Liang e Zeger (1986).

Um outro enfoque são os chamados modelos condão orais, nesta metodologia
a inclusão de efeitos aleatórios permite que as observações condicionadas a estes
efeitos sejam independentes. Uma parte dos modelos condãcáonaãs já foi amplamente
estudada no caso do vedor de respostas condicionado seguir uma distribuição normal,
esses modelos são conhecidos como Modelos Lineares Mistos (MLMs) .

Nessa dissertação de mestrado será apresentada a teoria dos Modelos Linea-
res Generalizados Mistos (MLGMs), que tem como objetivo estender as opções de
distribuições do vetar de respostas condicionado para que este pertença à família
exponencial de distribuições. Esta classe mais ampla engloba a distribuição normal
como caso particular.

Embora os MLGMs sejam definidos segundo uma estrutura condicional, a ob-
tenção das estimativas de máxima verossimilhança é feita através de procedimentos
marginais, alguns dos quais são discutidos com mais detalhes. Finalmente, serão
vistos alguns exemplos de aplicações na área atuarial.
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In tnultivariate studies, such as repeated measuies and longitudinal studies, it
is usual observing the some experimental unity at difrerent occasions.

Consequently, due to the possible dependence among the observations within
each group/block formed, the tradicional models for analyzing independent obser-
vations may not be appropriate. The marginal modems appear as a possible approach
to analyse such data, and particularly the Generalized Estimating Equations (GEEs)
proposed by Liang and Zeger (1986) for non gaussian observations.

Another approach aie the condicional modems, in this methodology the inclu-
sion of random effects allows that the observations conditioned to these eRects are
independent.

In this work we discuss the Generalized Linear Mixed Models (GLMMs), which
are an extension of the normal linear mixed models for respondes belonging to the
exponential family of distributions.

Although these modela are defined in the conditional structure, we compare
some marginal approaches for obtaining de maximum likelihood estimates. Finally,
examples with real data from the actuarial área are analyzed under GLMMs.
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] Introdução

1.1 Motivação

Atualmente em pesquisas qualitativas é muito comum nos depararmos com dados

com'eZacáonados. O termo dados com'eZacáonados engloba algumas estruturas de

dados, tais como: dados agrupados, medidas repetidas, dados longitudinais e dados

espacialmente correlacionados. l

Em estudos multivariados, diferentes caiacteiísticas são medidas na mesma uni-

dade experimental. Se a mesma característica é medida algumas vezes, talvez va-

riando a condição experimental, então nos confrontamos com o cmo de medida
repetidas. Quando a mesma característica é medida sequencialmente ao longo do

tempo e o efeito deste tempo é objeto de estudo, temos o caso de dados longitudi-

nais. Dados espacialmente correlacionados são estruturas em que o mesmo objeto

de estudo é observado em diferentes dimensões espaciais.

Todas essas estrututuras de dados não podem ser analisadas com modelos de

regressão clássicos que têm como uma das pressuposições básicas a independência

entre as observações, tais como, Modelos Lineares (MLs) , em que a variável resposta

segue uma distribuição normal, e Modelos Lineares Generalizados (MLGs), em que a

variável resposta segue uma distribuição pertencente à família exponencial. Algumas

extensões desses modelos foram propostas para analisei dados com'eZacáonados.

Uma das extensões são os chamados modelos marginais, nos quais distribuições

marginais são usadas pala descrever o vedor de respostas 3/, dado um conjunto de
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valores de variáveis explicativas X. A correlação entre os componentes de 3/ pode

ser capturada modelando-se um número limitado de momentos de baixa ordem, por

exemplo, uma matriz de correlação. O principal exemplo desta linha de modelagem

são as Equações de Estimação Generalizadas (EEGs) desenvolvidas e discutidas por

Liang e Zeger (1986).

Um outro enfoque são os chamados modelos condicionais ou de cl/eito aZeatórão.

Nesses modelos as variáveis explicativas são complementadas com um vetou u de

efeitos chamados indivíduo-específico ou aleatórios, em que os componentes de Z/
condicionados a estes efeitos são considerados independentes. O uso desta modela-

gem em dados longitudinais supondo distribuição normal pala o vedor de respostas

condicionado foi empregado por Laird e Ware (1982).

Uma questão interessante é a discussão sobre quando empregar os made/os mar-

g na s ou os modelos c07zdácáorzaás. Tal discussão foi apresentada, por exemplo, em
Nelder e Lee (2004) e aqui também será mostrada.

Os Modelos Lineares Generalizados Mistos (MLGMs) têm como objetivo es-

tender as opções de distribuições do vetor de respostas condicionado pala que este

pertença à família exponencial de distribuições. Os MLGMs são uma classe de mo-
delos de efeitos aleatórios muito empregada anualmente, o estudo desta classe será

o objetivo desta dissertação.

1.2 Introdução aos Modelos Mistos

O nome modelo misto vem do fato de que o modelo contém parâmetros de efeitos

fixos e parâmetros de efeitos aleatórios. Um modelo que contém somente efeitos

fixos no preditor linear é conhecido como modelo de efeitos fixos, já um modelo que
contém somente efeitos aleatórios é chamado de modelo de efeitos aleatórios.

Os efeitos aleatórios são variáveis não-observáveis (latentes). Em geral, con-

sideramos uma variável como efeito aleatório quando ela pode ser vista como uma

amostra aleatória de uma população, de modo que o objetivo é fazer inferência sobre
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essa população

Por exemplo, suponha que estejamos interessados em estudei favores que afetem

o custo de hospitalização tomando uma amostra de pacientes vindos de cada um dos

15 hospitais aprendizes. Os custos dentro de um mesmo hospital quase que certa-

mente devem ser tratados como correlacionados. Uma outra questão de interesse

poderia ser fazer inferência para uma grande população de hospitais pesquisados.

Ambos os problemas poderiam sei acomodados incorporando o efeito aleatório de
hospital no modelo.

Mas como os efeitos aleatórios devem ser incorporados? Para muitos problemas a

decisão entre tratar um favor como efeito fixo ou aleatório é crucial. Como ilustração,

se nós inudássemos o exemplo do custo de hospitalização ligeiramente e estudássemos

tmicamente 3 hospitais, todos dos quais são únicos e cujos efeitos não são facilmente

tratados como uma amostra aleatória, então, neste caso devemos tratar tal efeito
como sendo fixo.

Na tentativa de decidir se um conjunto de efeitos deve ser tratado como fixo
ou aleatório, temos que analisar alguns favores determinantes que são: o contexto

dos dados, a maneira como eles foram colhidos e o ambiente dos quais eles provém.

Considerando estes pontos a importante questão é: todos os níveis do favor podem

ser considerados uma amostra aleatória de uma população de valores que tem uma

distribuição? Se "sim" então os efeitos são considerados aleatóriosl se "não" então,

em contraste a aleatoriedade, nós consideramos os efeitos como constantes fixas,
então os efeitos são considerados como fixos.

1.2.1 Notação

Suponha um ensaio clínico no qual uma droga é administrada para tratamento
de pacientes epiléticos, este conjunto de dados está em Diggle, Liang e Zeger (1994).

A droga é testada em quatro diferentes níveis de doses, e definimos 3/ij como sendo o

número de ataques no .j-ésimo paciente que recebeu a dose { da droga. Um possível
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modelo pala g/{j seria

lz/:íl (1.1)

em que á = 1, 2, 3 e 4, corresponde aos quatro níveis da dose. Os /3i's são os efeitos

fixos, pois, os quatro níveis de dose no ensaio são os únicos a serem estudados. Como
não há outros favores a serem estudados e os efeitos fixos são combinações lineares,

este modelo é conhecido como modelo de efeitos fixos.

Agora suponha que o ensaio clínico foi conduzido em 20 diferentes clínicas e que

os pacientes receberam apenas um nível de dose. O modelo para yij, que representa

o .j-ésimo paciente da {-ésima clínica pode ser representado por:

zl/:jl- p +u., (1.2)

em que á = 1, 2, . . . , 20 corresponde ao efeito das 20 clínicas. Agora a questão é se

podemos considerar essas clínicas como sendo uma amostra aleatória de clínicas de

alguma população de clínicas, como por exemplo de uma cidade.

Em (4.6) cada Õi é um efeito fixo, o efeito da dose í no número de ataques, sendo
a dose { um tratamento de interesse. Mas em (4.7) cada u{ é o efeito no número de

ataques do paciente que pertence a clínica {, e a clínica { é uma das clínicas entre
as clínicas escolhidas aleatoriamente. Essas clínicas então podem ser tratadas como

a representação de uma. popular;ão de clínicas, e inferências sobre esta população

podem sei feitas. Nesse caso ui é um efeito aleatório, ou um conjunto de variáveis

aleatórias, em que os dados serão utilizados pala fazer inferência sobre a variância

dessas variáveis aleatórias, ou seja, sobre a variação entre clínicas e predizer qual é

a clínica que terá a melhor redução no número de ataques. Este modelo é conhecido

como modelo de efeitos aleatórios.
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Suponha que o interesse do pesquisador seja estudar o efeito cruzado de dose e

clínica. Então, os 4 níveis da dose foram usados nas 20 clínicas, tal que, em cada
clínica cada paciente foi designado aleatoriamente a receber um dos níveis da dose.

Seja agora lyÍjx; o número de ataques para o paciente k, na dose .j na clínica {, então

podemos escrever o modelo da seguinte forma:

-EIZ/::ÍI - P + u. + 4 + Qj, (1.3)

em que u{, /% e cij são, respectivamente, os efeitos de clínica {, dose .j e interação

dose-clínica. Como jú foi dito as doses são consideradas efeitos fixos, mas as clínicas

foram consideradas efeitos aleatórios por terem sido selecionadas aleatoriamente de

uma população. Então, por ser cij uma interação entre um efeito fixo e um efeito
aleatório, é também um efeito aleatório. A equação (1.3) tem uma mistura de efeitos

fixos e aleatórios, por isso é chamado de modelo misto. Este modelo incorpora
problemas relacionados à estimação conjunta dos efeitos fixos e dos componentes da
variância.

1.3 Apresentação dos Conjuntos de Dados

Nesta seção serão apresentados alguns problemas na área atuarial que podem
ser modelados através de MLGMs e que serão analisados mais adiante depois de

apresentada a teoria sobre estes modelos. O primeiro problema está relacionado

com a questão da inadimplência na concessão de crédito pelos ba.ncos, e o segundo

está relacionado com o seguro de indenização trabalhista oferecido pela empresa no

caso de afastamento do trabalhador por motivo de saúde. Em ambos os proble-

mas, temos a correlação entre as observações, pois, no primeiro caso temos dados

formando grupos e dentro dos grupos as observações não são independentes. No

segundo problema os dados são de natureza longitudinal, ou seja, a mesma uni-

dade experimental foi observada ao longo do tempo. Estes dois conjuntos de dados
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também foram analisados por Katiien e Beirlant (2006)

1.3.1 Seguro de Crédito

O seguro de crédito é exigido por diversos bancos e empresas para cobrir as per-

das causadas por clientes que não são capazes de pagar suas dívidas ou empréstimos

bancários. Isso pode ocorrer em função da insolvência do cliente ou por ele ter
deixado de pagar na data prevista.

Os dados que serão analisados estão disponíveis em Dannenburg, Kaas Goovaerts

(1996). A variável resposta corresponde a pagamentos de prêmio deste seguro de

crédito para alguns bancos. Esses pagamentos são caracterizados de acordo com o
estado civil do devedor e o tempo que ele está trabalhando no seu emprego anual,

estas serão as variáveis explicativas.

Seja á o estado civil do devedor (l = solteiro, 2 = divorciado e 3 = outro) e j

o tempo que está trabalhando no seu atual emprego (l = menos que 2 anos, 2 =
entre 2 e 10 anos e 3 = mais de 10 anos).

Supondo que todas as observações são independentes, um modelo normal linear

poderia ser ajustado aos dados, porém, se considerarmos que cada cruzamento das
variáveis estado civil e tempo de trabalho é um grupo e que estas observações são

uma amostra aleatória deste grupo, logo, é muito provável que as observações dentro

de cada grupo sejam correlacionadas, isto é, não são independentes. Nestes casos

podemos modelar a correlação entre as observações do mesmo grupo ou a variância,

que é hetetogênea. Pala contruir este modelo podemos considera.r as variáveis estado

civil e tempo de trabalho como sendo efeitos aleatórios.

O objetivo é obter estimativas para o prêmio em risco em termos dos favores

que influenciam na credibilidade. Neste caso, os fatoies serão o cruzamentos das
variáveis estado civil e tempo de trabalho, formando um total de 9 grupos

Na Tabela 1.1 temos uma. parte da estrutura dos dados.
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Tabela 1.1: Parte do conjunto de dados sobre seguro de crédito

Estado Civil Tempo de Trabalho Pagamento
1 1 223.68
1 1 218,24
1 1 122,02
1 1 380,65

2
2

2

2

3

3

3

3

l
l
l
l

l
l
l
l

2
2
2

2

2
2
2

2

163,77
148,62
184,61
79,17

196,93
137,64
94,36
371,92

400,06
342,59
133,48
316,44

2

2

2

2

513,14
640,47
95,01
145,99

Na Figura 1.1 temos o histograma da variável pagamento, em dólares (USD),

onde podemos notar uma certa assimetria à esquerda. Também temos os box-plots

da variável pagamento pala cada cruzamento das variáveis estado civil e tempo
de trabalho. Analisando este gráfico e a Tabela 1.2 nota-se que há distinção na

distribuição dos pagamentos entre os grupos e que há uma grande variabilidade
dentro deles.
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Figura 1.1: Histograma da variável pagamento e box-plots da variável pagamento
(em USD) pala cada combinação (i,j) (1=(1,1), 2=(1,2), 3=(1,3), 4=(2,1),

5=(2,2), 6=(2,3), 7=(3,1), 8=(3,2), 9=(3,3)) onde í é o Estado-Civil e .j o tempo
de trabalho no emprego atual.

Tabela 1.2: Medidas descritivas pala a variável paga.mento segundo os grupos
formados.

Estado Civil
l
l
l
2
2

2
3

Tempo
l
2
3
l
2

3

l
2
3

N'0bs
40
43

41
54
53
48

39
39
44

Média
180,38
246,71
261,57
172,04
232,66
253.21
212.29
269,56
366,60

Erro Padrão
126,63
171,32
158,03
143,93
162,92
151,84
137.70
190,33
218,98

I'Quartel
78,13
101,68
145,92
77,99
102,29
133,63
96,28
100,01
180,11

Mediana
144,87
221,55
247,09
113.95
166,00
248,83
150,96
221,20
314,76

3'Quartel
266,16
402,08
400,06
209.69
331,85
381.42
312,18
403,24
517,78
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1.3.2 Seguros de Indenização l\'abalhista

O seguro de indenização trabalhista protege os empregadores de futuras ações
que os empregados venham a mover contra eles devido a acidentes no local de traba-

lho ou doenças decorrentes dele. O seguro é pago pela empresa e em caso de acidente

ou afastamento por motivo de doença de algum trabalhador o seguro é acionado e

o trabalhador lesado recebe uma indenização para cobrir seu afastamento do em-

prego e também para pagar serviços médicos de reabilitação. Em caso de morte do

trabalhador, o seguro fornece uma pensão pata seu cônjuge e dependentes.

Esta modalidade de seguro é muito comum em países como Estados Unidos,
Canadá, Austrália. No Brasil podemos compa-ial este tipo de seguro com o INSS.
Mas ao contrário do Brasil, onde os trabalhadores é quem pagam o prêmio referente

ao seguro, nestes países as empresas são responsáveis por ele.

Os dados falam retirados de Klugman (1992) e mostram o acompanhamento

por um período de 7 anos de 133 ocupações ou classes de risco. A variável resposta

é o número de trabalhadores que estão sob a indenização do seguro anualmente.

Possíveis variáveis explicativas são o ano de observação e o salário anual total de
cada classe em dólares (USD).

Na Tabela 1.3 temos uma parte da estrutura dos dados

Na Figura 1.2 temos um histograma da variável freqiiência e os box-plots dos

dados anualmente. Analisando os box-plots vemos uma heterogeneidade através das
classes de risco.

Na Figura 1.3 temos um gráfico de dispersão da variável logaritmo da quantidade

anual de sinistros versus o logaritmo do salário. Vemos que a relação entre estas

variáveis é praticamente linear, ou seja, quanto maior o montante de salário em
determinada classe, maior é o número de sinistros. Esta relação pode ser explicada

pelo fato de que quanto maior é o salário anual de uma determinada classe, maior

é o número de trabalhadores que pertencem a ela. Portanto, o salário pode ser

considerado uma medida de exposição.
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Figura Histograma da variável freqüência e box-plot da freqüência pala os 7
anos de estudo.

Figura Grá6co de dispersão da variável logaritmo da quantidade anual de
trabalhadores sob indenização versus logaritmo do salário.
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Tabela 1.3: Paire do conjunto de dados sobre seguro de indenização trabalhista

A matriz de corrrelação da quantidade de sinistros entre os anos observados

mostrada na Tabela 1.4 indica claramente que há uma correlação substancial entre

as observações sequenciais de uma mesma classe de risco. Além disso, a razão entre

variância e média é em geral muito maior do que a razão esperada para a distri-

buição de Poisson. Esse fenómeno é chamado de sobredispersão e é freqüêntemente

encontrado em conjuntos de dados de contagem.

A heterogeneidade entre as classes de risco mostrada nos box-plots da Figura

1.2, a correlação entre as observações na mesma classe de risco e a sobredispeisão
dos dados motivam fortemente a inclusão de efeitos aleatórios. Além disso, podemos

considerei os dados como uma amostra aleatória de uma população de classes de
risco. Portanto, a variável classe de risco será considerada como efeito aleatório.

Clmse de Risco Ano Quantidade de Sinistros Salário Anual (em USD)
l l l 33,32
l 2 4 33,78
l 3 3 43,55
l 4 5 46,69

2 l 3 45,99
2 2 l 37,89
2 3 0 34,58
2 4 0 28,30

3 l 5 289,05
3 2 8 392,18
3 3 8 368,98
3 4 8 323,77
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Tabela 1.4: Seguros de Indenização 'lYabalhista: Matriz de correlação empírica e
razão entre a variância e a média pala os dados de contagem.

lvra+r;a H. í'l,-.r,.olnPõn
1 YX(+UX XZJ \Xv \-/VX X U&W\

2 3 4lAno
2

3

4
5

6
7

l
46,33

0,92
0,93 0,97
0,94 0,93 0,94
0,91 0,93 0,94 0,95
0,90 0,91 0,93 0,94 0,94
0,90 0,90 0,91 0,94 0,95
Ra.zão entre a variância e a média
2 3 4 5 6

38.45 38.02 45.06 51,84 41,62

5 6

0,95

7

38,84

1.3.3 Reservas de Sinistro

As seguradoras devem ter dinheiro suficiente em caixa quando tiverem que cum-

prir obrigações futuras com seus segurados. Isso porque nem sempre os sinistros

originados em um determinado mês(ano) são pagos no mesmo mês(ano). Há duas

principais fontes pala estes atrasos:

e Atraso em se reportar o sinistro;

e Atraso em finalizar sinistros reportados

Casos onde os sinistros tornam-se processos judiciais levam anos para serem

finalizados.

Uma das reservas é conhecida como IBNR (áncum'ed Z)ut not repoded), essa

reserva é para casos de sinistro já ocorridos e que ainda não foram avisados. Outra

reserva é denominada PSL (provisão de sinistros a liquidar), essa reserva é para

casos de sinistros já avisados e que ainda não foram encerrados (pagos) .
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Tabela 1.5: Reservas de Sinistro: Pagamentos acumulados de sinistros (em mil),
com dados no formato do triângulo de rwnclB

Ano
Chegada

l
2

3

4
5

6

7
8

Ano de Desenvolvimento
5 6 7

3800 4100 4450
1800 2268 2897
2540 2925 3231
1720 2103
1120

8

4930
3102

9

5475

Há alguns modelos disponíveis na literatura para determinar essas reservas ba-

seados em modelos determinísticos e estocásticos, vei por exemplo, England e Ver-
ran(2002)

Os métodos discutidos por estes autores, em geral, são enquadrados no que é
conhecido como triângulo de mrzol#l a Tabela 1.5 mostra este formato.

Os principais elementos desta tabela são definidos da seguinte forma:

1. Ano de Chegada: ano de ocorrência do sinistro;

2. Ano de Desenvolvimento: número de anos referente ao atraso no paga-mentor

3. Ano de Calendário: ano em que se registra o pagamento.

Cada linha desta tabela indica uma distribuição de pagamento ao longo do

tempo, em relação a um ano de origem específico. A classificação é realizada de
acordo com o ano de desenvolvimento. Quanto mais recente for o ano de origem,
menos anos de desenvolvimento serão observados; daí a natureza triangular dos
dados.

A variável aleatória Xj pata ã, .j = 1, . . . , t denota então pagamentos de sinistros

ocorridos do ano de chegada á e desenvolvimento .j.

l 2 3 4

200 1500 2900 3300
95 250 580 1340
50 360 890 1230
140 875 1123 1480
38 110 390 897
110 458 986 1369
18o 789 1210  
210 9]0    
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O objetivo é prever a continuidade dos pagamentos, ou seja a parte inferior do
triângulo.

Em alguns casos podemos estar interessados em modelar o comporta-mento do

pagamento de cada sinistro em particular, seja pala captam melhor a variabilidade

dos pagamentos ou porque queremos estimar os pagamentos futuros individual-

mente. Este último caso pode ser de interesse pa-ia as resseguradoras.

O iesseguro é uma operação na qual o segurador transfere parte (porcentagem)

do risco que foi assumido por ele para uma resseguradora.

Quando modelamos cada sinistro separadamente, definimos a variável aleatória

y(á, k,.j) que denota o k-ésimo sinistro no ano de chegada { e desenvolvimento .j.
Pala cada sinistro, medidas repetidas (como, por exemplo, pagamentos acumulados)

são observadas por um certo período de tempo.

Os dados que aqui serão analisados são de uma consultoria de iesseguro Belga.

Os sinistros são de automóveis e as seguradoras envolvidas arfam com os sinistros

até o valor de 124 mil euros. O conjunto de dados é composto por sinistros que tem

data de chegada entre 1986 e 2001, o desenvolvimento é a partir do a.no de 2002 e

cujos valores podem superar os 124 mil euros.

Um subconjunto composto de 338 sinistros com chegada nos 8 primeiros anos
será analisado. As variáveis explicativas serão o ano de chegada (i), o ano de desen-

volvimento (j) e o ano do calendário (i+j-2).

A Figura 1.4 mostra os box-plots do logaritmo dos pagamentos acumulados para

cada ano de desenvolvimento. Neste gráâco vemos que como trata-se de pagamentos

acumulados, quanto maior o ano de desenvolvimento maior é a mediana dos valores,
também nota-se que a variabilidade é distinta entre os anos, sendo maior no segundo

e terceiro anos que nos demais.

A Figura 1.5 mostra o gráfico de peiíil de alguns dos 338 sinistros por ano de
desenvolvimento, em um dos gráficos vemos os pagamentos puros ao longo dos anos

e no outro os paga-mentes acumulados ao longo dos anos. Ao modelarmos os valores
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acumulados ao invés dos valores puros evitamos maiores discrepâl-tcias e que valores

próximos de zero apareçam.

T'

TT 'T'

LJ
..L

' 1

J
Ano do Desenvolvirnenlo

Figura 1.4: Box-plots do logaritmo dos pagamentos acumulados pala os 9 anos de
desenvolvimento.
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Figura 1.5: Gráfico de perfil para os pagamentos de alguns sinistros por ano de
desenvolvimento (à esquerda) e gráfico de perfil para os pagamentos acumulados

de alguns sinistros por ano de desenvolvimento (à direita).

1.4 Organização do 'l\'abalho

No Capítulo 2 será apresentada uma revisão dos MLGs e a extensão para os
MLGMs, mostraremos a conseqüência da inclusão dos efeitos aleatórios na, média,
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variância e correlação da distribuição marginal de 3/, as equações de máxima ve-

rossimimilhança para Z/ e u. Também será mostrado uma discussão entre o uso

dos modelos marginais e condicionais e um exemplo prático ilustrando as principais
rliÍnrnnnna outro pipa
\,Lxxux vx ZYUV vxxvx w v+vv H

No Capítulo 3 mostialemos as principais distribuições e modelos pala os Modelos

Lineares Generalizados Mistos e também os métodos de estimação mais utilizados.

No Capítulo 4 será apresentada a modelagem para os exemplos ilustrados neste

capítulo e a discussão dos resultados. No Capítulo 5 será feita a conclusão deste
trabalho e sugestões pata estudos futuros.
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2 Modelos l.'t'nea,res
Gem,erülã,lados Mi,sãos

2.1 Introdução

O uso de modelos lineares clássicos não é apropriado pala analisar dados de

contagem, proporção ou assimétricos, que são muito comuns em diversas áreas.

Uma abordagem utilizada é a transformação dos dados, porém nem sempre este
problema é solucionado.

Na análise deste tipo de dados utiliza-se a teoria de Modelos Lineares Generali-

zados (MLGs), que ta.mbém envolve uma transformação, mas não nos dados e sim

na média, através de uma função de ligação.

Quando incorporamos o efeito aleatório para modelar a correlação entre as ob-

servações, além de supor uma distribuição para a média condicional de 3/ dado u,

também temos que assumir uma distribuição para os efeitos aleat(brios. Os Modelos

Lineraes Mistos (MLMs) assumem normalidade para a distribuição condicional de
y dado u, assim como para os efeitos aleatórios u. Porém, nem sempre podemos

assumir normalidade aos dados como já foi mencionado.

Uma maneira de considerar os dados correlacionados é modelar a estrutura de

correlação através da inclusão de uma matriz de "trabalho" , esta metodologia é co-

nhecida como Equações de Estimação Generalizadas (EEGs). Entretanto, podemos

fazer uma extensão direta nos Modelos Lineares Generalizados (MLGs) inserindo os

efeitos aleatórios no preditor linear, a esta abordagem chamamos de Modelos Linea-
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res Generalizados Mistos (MLGMs), que incui os MLMs como caso particular. Isto

permitirá dois importantes avanços, um é incorporar uma possível correlação entre

as observações do mesmo indivíduo ou grupo e também os casos de sobredispersão,

isto é, a razão entre a variância e a média é maior do que a asstunida pelo modelo.

Neste capítulo introduziremos o conceito de Modelos Lineares Generalizados

Mistos (MLGMs), em que a principal referência é McCulloch e Searle (2001), apre-
sentando sua classe, diferenças entre o aspecto maryánaZ e o cozzdàcáonaZ. Iniciaremos

fazendo uma revisão dos MLGs, pois, muitos resultados serão aproveitados pala os

MLGMs.

2.2 Modelos Lineares Generalizados

Modelos para análises de dados não-normais usando modelos não-lineares têm

uma longa história. O uso da regressão probito para dados binários é um exemplo
clássico. Finney (1952) atribui a origem da regressão probito a psicólogos do final
do século XIX. Em um dos primeiros exemplos de regressão probito, Bliss (1934)

descreve um experimento no qual nicotina era aplicada em insetos e a proporção

de mortos era anotada. Um a.no depois Fisher (1935) delinea o uso da máxima

verossimilhança para obter os estimadores do modelo probito.

Mas foram Nelder e Wédderburn (1972) que desenvolveram a teoria dos MLGs

que podem tratar não só da regressão probito, como também a logística, a regressão

de Poisson, modelos log-lineares para tabelas de contingência e muitos outros proble-

mas. Mais tarde, McCullagh e Neldei (1989) difundiram ainda mais o conhecimento
desta classe de modelos, sendo a literatura mais conhecida sobre o assunto.

2.2.1 Estrutura do Modelo

a. Distribuição da Variável Resposta

O vetor 3/ = (yl, . . . ,3/.)I' tipicamente consiste de medidas independentes de
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uma distribuição com densidade na família exponencial

yi -. indep. /v.(Z/i), em que

/v: (y:) .«Pl@l3/:0: - b(0.)) + c(y:, @)} (2.1)

com 0 : pa-tâmetro de posição e

@ 1 : parâmetro de dispersão

Dentre exemplos de distribuições que pertencem a esta família podemos destacar

normal, Poisson, gama, binomial, normal inversa e binomial negativa.

b. F'unção de Ligação

A função de ligação relaciona os parâmetros da distribuição com as variáveis

explicativas. Isto é feito modelando uma transformação da média, izi, que é alguma

função de 0í, como um modelo linear nos parâmetros. Isto é,

ZI /il = pi, tal que

g(W) - zTP, (2.2)

em que zi = (zii, . . . , z{,), i= 1, . . . , n contém os valores das variáveis explicativas

e /3 = (/3i, . . . ,/3,)a", g(.) é uma função conhecida, chamada /unção de Zágação (uma

vez que liga a média de 3/e e o predior linear ?7i = zÍO). Na regressão probito, por

exempl', g(p.) - 'b':(p:).

c. Preditores

Cabe a nós inicialmente tomar a decisão sobre quais variáveis explicativas incluir
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no lado direito da equação (2.2) e de que forma as incluir. Por exemplo, no artigo

clássico de Bliss (1934) o preditoi escolhido foi o logaritmo da. dose de nicotina em
vez da. dose de nicotina somente.

R/luitas das considerações na escolha dos preditores em MLGs são as mesmas

utilizadas em modelos lineares. Por exemplo, gráficos da variável resposta contra a

variável explicativa auxilia na escolha da. forma com que a variável será inclusa no
modelo.

2.2.2 Estimação por Máxima Verossimilhança

a. Função de Verossimilhança

O logaritmo da função de verossimilhança para (2.1) é dada por

z(o, @; y) 1: 1 :o; b(o:)l + >: '(y:, #'),
{-1

(2.3)
{-1

em que O - (01, . . . , 0.)r

b. Algumas Identidades tJteis

Antes de derivaimos as equações de máxima verossimilhança, serão mostradas

algumas indentidades que auxiliaião nos cálculos. Estas identidades decorrem dos

seguintes resultados:

'L@üg] -. ' (2.4)

««, (@üP: -' [©w@] , (2.5)
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que seguem de condições de reguZahdade usuais (ver, por exemplo, Casella e Berger

1990, página 308). Usando (2.4) e (2.5) obtém-se

' [*{«: -w]] - . (2.6)

ou

zly:l - p. az,(o;)
(2.7)

E usando (2.1) e (2.5) chegamos ao seguinte resultado

««,[«{,: % }] -, [*w] (2.8)

ainda, usando (2.7) temos que

ou

-,(z/.) - #''' el:lP - ó':«(p:), (2.9)

em que definimos z'(pá) como sendo e;llgÜ. Destaca-se que p(pá) é chamada de /unção
de uaóáncáa, pois, a variância de Z/i depende da média de Z/i. Outra identidade útil
ê
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k)': - (T)'" - h. (2.10)

c. Equações de Máxima Verossimilhança

Agora derivaremos as equações de máxima verossímilhança pala P. Seguindo as

notações utilizadas em Pauta (2004), de (2.4) temos que

*x l«.g% - %Pgl
@>1:(yi--/z{)aO. (por2.7)

é >ll:(3/i -- p{) aÜ aM am (pela logra da cadeia)

.pX(il.i€21$n«? (««-d.p.lw

óll:(z/: - p:) (2.11)

em q« de6«amos «,: - (&y«(p:)':
A essa. função denominamos função encore. Podemos ainda reescrevê-la em

notação matricial como sendo

up - á - @x'w:/'v-:/'(v - p),
(2.12)

com W-diagÍui, . . . , w.} sendo a matriz de pesos, V=diagtu(pi), . . . , z'(p«)}, Pi

(/zl, . . . , P.)7', X = (zi, . . . , z.)I' e y como foi definido anteriormente.

As equações de máxima verossimilhança são então dadas por



2.2 Modelos Lineares Generalã,zaãos 23

XI'WI/2V XTWi/2V-i/2p (2.13)

em que W , V e p envolvem um desconhecido O. Essas são funções não-lineares de

© e por isso (2.13) não pode ser resolvida ana.liticamente.

Pala resolver as equações de máxima verossimilhança ou para derivar a variância

assintótica de /3, é necessário obter a segunda derivada do logaritmo da função de
\rnrn aimilh nnpn -

"E'«. «:«? -- «E'«. «:«;

=) «:«?, P.")
cujo valor esperado fica dado por

' [Jh] -«x:(ây«:«?
-»E
@>1:«,:":«:, (2.15)

em notação matricial e tomando o negativo do valor esperado

.'; la:;bl - '#x'wx. (2.16)

Esta matriz é conhecida como matriz de informação de Fisher

Pala derivar a variância assintótica de © primeiro notemos que
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-, [á] -" lá.;'x'''':''"-:''u
XTW:/'T'-:/'.El3/ - PI (2.17)

Ou seja, a estimação de @ não afeta a estimação da variância de O. Então,

usando (2.16) e (2.17), prova-se que

««,(Õ) -
(x'wx) l

)
(2.18)

em que uar indica variância assintótica

d. Resolvendo as Equações de Máxima Verossimilhança

A solução das equações de máxima verossimilha.nça, (2.13), pala 0 pode ser

feita através da aplicação do método iterativo escore de Fisher. Ele toma a seguinte
forma:

.'-" - .'-' -'.'-',-: (:y"' , (2.19)

em que (m) indica a iteração de número m, Z(O(-)) é a matriz de informação de

Fisher e 0 é o vedor de parâmetros a ser estimado.

Usando (2.17), (2.16) e (2.13), chegamos à seguinte equação iterativo referente

P("+n + (x'w(')x)':x'w:/'(-)v-:/'(w(l/ - p(')), (2.20)
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ou de forma mais simplificada

/3(m+l) (XTWr('")X) W'('")z("'), (2.21)

com m = 0, 1, , e z :: ?7 + Wr-t/2V P)

Agora depois de revisitarmos as principais características dos MLGs, vamos fazer
sua extensão aos modelos mistos.

2.3 Caracterização dos Modelos Lineares Genera-
lizados Mistos (MLGMs)

2.3.1 Propriedades Básicas dos Modelos Mistos

Para um modelo linear especificamos a média de 1/ apenas em função dos efeitos

fixos, designados por O, de modo que -Elyl = X©, em que X é a matrix modelo.

Para um modelo misto adicionamos o termo Zu, em que Z também é uma matriz
modelo e u é o vedor de efeitos aleatórios. Embora os elementos de u sejam variáveis

aleatórias é mais conveniente especificar o modelo condicional aos valores realiza-

dos destas variáveis, de modo que as observações do vedor t/lu são consideradas

independentes. O modelo é então expresso da seguinte forma:

El3/lul (2.22)

Para obtermos o primeiro e segundo momentos de 3/, primeiramente necessitamos

especificar a distribuição de u, que será dada por

u -.' (0, 0), de forma que Flui 0 e «,(u)
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Ainda necessitamos definir uar(3/lu) = R. A média de Z/ pode ser obtida utili-

zando a fórmula da esperança condicional

lzl /lula lxP + zul XD, (2.23)

pois, definimos que -Elul = O.

A variância de Z/ também pode ser obtida pela fórmula da variância condicional

«,l3/l -,(-El3/lul) + -El-,(3/lu)l
-,(XP + Zu) + -E(.R)
ZDZr+,R. (2.24)

Ainda podemos definir V = uar(3/) = ZDZr + R.

Este resultado mostra que os efeitos lixos influenciam unicamente na média, en-

quanto que os efeitos aleatórios através de sua matriz modelo e variância influenciam

na.variância de 3/.

O objetivo principal é encontrar a distribuição marginal de 3/. No caso dos
MLMs temos uma certa facilidade, pois, conhecemos a distribuição marginal de 3/

que é normal. Já no caso dos MLGMs, em geral, não encontramos uma forma. para

a. distribuição marginal de 3/, e sua obtenção envolve o cálculo de uma integral de
alta dimensão como será visto mais adiante.

2.3.2 Estrutura do Modelo

Para especificar o modelo começamos com a distribuição condicional de y dado

u. O vetor resposta 3/ consiste de elementos condicionais independentes, cada um

com uma distribuição que tem densidade na família exponencial
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Z/{lu -' indep. /v:lu(yilu)

.&:1«(3/. lu) .«Pt@lZ/.0: b(0.)l + c(Z/:, é) }. (2.25)

De (2.7) sabemos que a média condicional de g/i é relacionada a 0{ em (2.25)

via identidade pi = egll). E uma transformação desta média que necessitamos para
o modelo, de forma que ele seja um modelo linear em ambos os fatores, fixos e
aleatórios:

ZIZ/i ul = /z{, tal que

g(P.) (2.26)

Assim como na Seção 2.2, g(.) é uma função conhecida, chamada de /unção de

Zãgaçâa, z/' é a {-ésima linha da matriz modelo X pala os efeitos fixos, e © é o vetou

de parâmetros dos efeitos fixos. Para continuar a especificação nos modelos mistos

adicionados zir, que é a {-ésima linha da matriz modelo Z para os efeitos aleatórios,

e u, o vedor de efeitos aleatórios. Para completar a especificação do modelo ainda

necessitamos designar uma distribuição para os efeitos aleatórios

« - â(«) (2.27)

Como a distribuição condicional de y{ dado u é uma extensão notacional dos

MLGs, muitas das relações derivadas anteriormente ainda podem ser mantidas. As-

sim como em (2.9), denotamos a variância condicional de 3/e dado u como @':P(pi),

também dependente da média condicional /zi.
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2.3.3 Consequências dos Efeitos Aleatórios

a. Média de y

A média de 3/{ pode ser derivada pelo uso da identidade da esperança da espe

rança condicional. Ou seja,

-Ely.l zl.Elz/.lula

.Elp:l

Elg':(:«á'# + zi'u)l. (2.28)

Essa identidade, em geral, não pode ser simplificada devido a. função não-linear

g-i(.). Para ilustrar um caso particular de g(.), suponha (lue temos uma ligação

logarítmica, então g(p) = Zogp e g':(3ç) = ezpÍz}. Dessa forma segue que

-Ely:l ElezptzirO + zirull
e«plzi'#lEje«ptzi'ull
ezpÍ:«{'P}Mu (zi) , (2.29)

em que M.(zi) é a função geradora de momentos de u avaliada em zi.

Suponha ainda que ui -, ./V(0, ali) e que cada linha de Z tenha uma única entrada

igual a l com todo o restante igual a zero, neste caso estamos supondo um modelo

somente com interceptor aleatórios. Então Mu(zi) - ezp {d} e

zt«:] - .«,{«.'P}«« {#
ou
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'..'t«:] - «.'P -'-' {-7} . (2.30)

b. Variâncias

Para derivar a variância marginal de 3/i usamos a fórmula da variância derivada

a partir da média e variância condicionais. Ou seja,

««ly:l ««(-EIZ/. ul) + .El-«(3/.lu)l

«,(p.) + -El@ :«(p:)j

««(g': l:«i'0+ .:'ul) + .El@':«(g': l:«:'© -+ .:'ul)l.(2.3i)

Essa fórmula não pode ser simplificada sem que se faça suposições específicas sobre

a forma de g(.) e/ou a distribuição condicional de 3/ilu.

Para ilustrar a variância assumimos, como antes, que temos uma ligação lo-

garítmica e agora assumiremos que os elementos de 3/, dado u, são independen-

tes com distribuição de Poisson. Então, a variância condicional de yi dado u é
é':p(pi) = /zi. Usando estes fatos e (2.31) temos que

-,ly.l «,(p:) + zlp:l

«,(e«p{«::'/3 + ;:'u}) + EjezpÍ:«.'0 + z:'ull
.EI(«pl2(z:'/3 + ,:'u)})l - IE(e«pl:«i'O + ;.'u})I' + -Eje«p{«::'P + z:'ull
.«pl2:«:'©} (Mu(2zi) IMu(zi)I' + '«pl-:«d'©lMu(;{)) . (2.32)

Se fizermos ainda a pressuposição adiciorlal de que ui «., ./U(0, alÍ) e que cada
linha de Z tem uma única entrada igual a l com todo restante igual a zero, e
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utilizando a extensão da fórmula da função geratriz de momentos para lJMu(z{)l2 e

IMu(2'i)l, em que

["'.,(.J]' - l«, {Çll: - «« (y) - «,('a .
IMu(2zi)l ), obtemos

-,ly:l ezplaiz'/3} (ezpÍ2a:} - eapla.:}) + ezplzil'/3lezp { -T }

.«,{..'. * #}('««'«:'.,[.«,{#} .««{f]] * :)
,'«:, (.«,'«:',, [.«,{y} .«,{#]] * :) . ''.;;,

Como o teimo entre parênteses em (2.33) é maior que 1, vemos que a varia.ncia

é maior que a média. Entretanto, embora a distribuição condicional de yi dado u

seja Poisson, a distribuição marginal pode não ser. De fato, sob essas suposições,

sempre teremos sobredispersão comparada a distribuição de Poisson. Neste sentido

podemos pensar nos efeitos aleatórios como um caminho para modelar ou atribuir

sobredispersão a uma determinada fonte.

c. Covariâncias e Correlações

O uso de efeitos aleatórios introduz correlação entre observações que têm algum

efeito aleatório em comum. Assumindo independência condicional dos elementos de

y e utilizando a fórmula da covariância condicional, temos que

co« (3/. , yj) co«(.El3/.lul , -Elyjlul) + EI'",(3/., yjlu)l

cm(pá, Pj) + -El01

c««(g': lz:'/3 + ;:'ul , g : la:'/3 + ;.T%l). (2.34)
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Se tivermos uma ligação logarítmica, isto pode ser desenvolvido como

c.'«(y: , yj) co« (e«p1:«.'0 + ,:'u}, {:«j'© + ,j'u})

.«pt:«:'P + :«j'©}««(.:«ptz:'u}, e«pÍzj'u})

.«pt:«{'O + :«j'/3} l-E(ezplz:'ule«p{,j"u}) - .E(e«pÍz:'u})-E(e«pt;j'u})l

.«pl:«:'© + z:j'O} l.E('zptz:'u + ,j'u}) - -E(e«p{,:'u})E(e«plz:f'u})l

.«pl:«i'© + aj'©} IM«(zi + zj) Mu(zi)Mu(zj)l . (2.35)

Novamente faremos as suposições adicionais que ui -., N(0, a:) e que cada linha

de Z tem uma única entrada igual a l com todo restante igual a zero. Calculando

a função geradora de momentos de Mu(zá + z:j) = ezpl#}(z{ + zjy, obtemos

c«- (2/: ,U ) .«p{«;:'/3 + zj"O} [e«p{«]i}(e«pt':',j«: } (2.36)

que é igual a zero se zirzj = 0 (isto é, se m duas observações não compartilham
um mesmo efeito aleatório) e é positiva caso contrário (neste caso z/'zj = 1).

De (2.36) e (2.33), quando zia'zj :: 1, podemos calcular a correlação (depois de

cancelam ezptzir/3 + ziz'u} no numerador e no denominador) assim

.«', (3/: , yj )
€2a3 -- Ca«'

. (2.37)
rr'C2aZ -- Cau' + CzirPe , ) r'e2a: Cau2 + CzjrPC ,)

\ / \ /

2.3.4 Estimação por Máxima Verossimilhança

. l;\..n.=n -l. v'\Dn-.:.-..;ll,..... lvra,,.:...l
a.e x u.llsía.XJ \.l\; Y ç;l vDDllllllllclll\,ct lvü cll 8.lllctx

De (2.25), (2.26) e (2.27) escrevemos abaixo a fórmula para a função de veros-
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similhança marginal de 3/

L(©, @, 9; 3/) , ll .Ü.i«(z/: I")/«(")ó«',
Z

(2.38)

em que a integração é sobre a distribuição q-dimensionar de u e ç' é o vetor de

parâmetros correspondente a distribuição de u.

Como ilustração, considere um conjunto de dados em grupos correlacionados
vindos de uma distribuição de Poisson. Um exemplo de tal situação é descrito

em Diggle e Zeger (1994) no qual eles consideram a análise do número de ataques

epiléticos em pacientes que recebem droga ou placebo. Neste contexto, os grupos

são medidas repetidas tomadas dos mesmos pacientes. Seja Z/ij denotando a .j-ésima

contagem do {-ésimo grupo. Podemos criei o seguinte modelo:

g/ej lu indep. Poisson(/zij);{ 1,2, ,m e .7 1, 2, ...,ni, tais que

logo,i$ = uif' l3 -F'u:. (2.39)

com ui «' ã.{.d. .V(0, a:)

Esse modelo utiliza um ligação logarítmica e uma distribuição normal para o

efeito aleatório de grupo (paciente). A suposição de distribuição normal pata os efei-

tos aleatórios é cabível, uma vez que a ligação logarítmica carrega toda a dimensão

do espaço paramétrico de pi pala a neta real. O efeito aleatório ui é compartilhado
entre as observações dentro do mesmo grupo e no modelo essas observações são
consideradas correlacionadas.

A função de verossimilhança marginal de gi = (3/{i, . . . , yá«.)7' fica dada por
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-L(P, a.'; 3/i)
<=Ü.-*«:'«.] .

(2.40)

Logo, a função de verossimilhança marginal para 3/ :: (3/il', . . . , 3/.r)I' assume

a forma L(#,o-«';g) = HZ:: -L(/3,a«:;Z/i). O logaritmo de L(/3,o-.';Z/) pode ser

expresso da maneira descrita abaixo.

Pala simplifica.r a escrita definimos ./'(ui) como sendo /(ui)
2U

e

Z(O, a.' ; y)
'.« IÍlxÕ ":':.'«:,~«:l
substituindo pij = ezp(aij7'# + ui), reesecrevemos a equação como

'~ IÜ x Õ '"''«'' * ":'''zf «'' * ":"' ''«.,~«:l
aplicando o logaritmo no !ado de dentro, temos

-3/;XiP -- >1: Zogyíjl

1:« x «, l«:«. "''««'l ''«;,~«:l ,

t.7

(2.41)

em que X é uma matriz ni x p de linhas z:,. . . ,zr
é o número de variáveis explicativas.

(«:j: , . . . , z.j,) e p

Infelizmente, (2.41) não pode ser simplificada ou resolvida de uma forma fechada,

e portanto, valores maximizados não podem ser expressos em forma fechada também.

Nos casos mais simples a integração numérica para calcular o logaritmo da função

de verosimilhança marginal é direta e então, a maximização numérica não é tão
difícil. Porém, em (2.41), o logaritmo da função de verossimilhança marginal é a

soma de contribuições independentes para cada grupo, sendo que cada um envolve

uma integral dimensional simples. Essa integral pode ser resolvida de forma precisa
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utilizando técnicas de quadratura padrão, por exemplo, a quadratura de Gauss

Hermite (a técnica será exemplificada mais adiante) .

b. Equações de Máxima Verossimilhança do Modelo Marginal

i. Parâmetros dos Efeitos Fixos

As equações de máxima verossimilhança são numericamente difíceis de resolver,

porém, podemos escrevo-las de forma mais simples. Partindo de (2.38), segue que

Z = Zog /pl«(3/lu)/«(u)du logo,(y), (2.42)

e então derivando em relação a P, temos

-;ã J.f,X.Çy\«Õf«(u)d«,/f.(U)

' l;/vi«bl«)l /u(«)d«//vM,
(2.43)

como /.(u) não envolve P, podemos reescrever a /glu(3/lu) da seguinte maneira:

a
.(ylul-==f.

:ãh"gP) «-«'« «,

l?yg:yãB1l@/vi«&lu).
(2.44)

Então, reescrevemos(2.43) como
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?eltlã@l© /v ..( 3/ 1 ") /u( «') d"//g(g )

eglUàQ4©/ul.(«EÜau. (2.45)

Usando (2.12), onde foi derivado o logaritmo da função verossimilhança para
MLGs e a fórmula da esperança condicional, podemos expressar (2.45) da seguinte
maneira:

gib - I' x'w:/'v-:/' ('u -- p).f«\~("\u)d«,
= X7'.Et.IglWri/2V'-l/zl3/l X7'E«lvlTV'i/2tr í/zPl3/l, (2.46)

As equações de máxima verossimilhança para © ficam, portanto, dadas por

X7'-E«lz/ITV'i/2V' IZ/l = Xz'.Et.lvlVP'1/21,r-i/zPl3/l , (2.47)

que é similar a (2.13). A principal diferença é que Wri/z'l,r--1/2 e TV'i/2'l/' /2p são
substituídos pelas suas esperanças condicionais de u dado Z/.

Em casos como o exemplo da distribuição de Poisson em (2.39), temos que

Wr1/2V'--l/z :: 1, então, as equações de máxima verossimilhança podem ser sim-

plificadas por

x'z/ - x'-E«l.lplz/l. (2.48)
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ii. Parâmetros dos Efeitos Aleatórios

Um resultado similar a (2.45) pode ser derivado para as equações de máxima ve-

rossimilhança pa-ra os pa-i'âmetros da distribuição de /u(u). Seja p o vetou' contendo

estes parâmetros, então temos que

' gela(©.hi«(«IÜdu

,«-, [*Ü@ «] .
(2.49)

Não é possível simplificações adicionais sem especificar uma forma para a distri-

buição dos efeitos aleatórios.

2.4 Modelos Marginais versus Condicionais

Há controvérsias sobre o uso de modelos marginais e condicionais (hierárquicos) ,

particularmente na análise de dados longitudinais

O modelo condicional assume efeitos aleatórios que descrevem um indivíduo es-

pecífico e são tratados através de um intercepto ou coeficiente estimado. No modelo

marginal, o grupo natural formado pelos dados são tratados através de uma matriz
de correlação. Esses modelos marginais são representados pelas EEGs (Equações de

Estimação Generalizadas), mais detalhes sobre o tema pode ser consultado em Artes

e Botter (2005). Embora as EEGs sejam mais simples, a validade do modelo mar-

ginal para dados discretos ou binários pode ser questionada. O modelo condicional

ou hierárquico é um modelo estatístico válido, porém, com um apelo computacional

muito mais intensivo.

A principal distinção entre modelos marginais e condicionais está no fato de
como são tratados os coeficientes de regressão, se os coeficientes são descritos como

uma resposta individual, ou uma resposta marginal modiâcada por covariáveis. Por
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exemplo, um contraste do gênero marginal compara a média entre homens com a
n-tédio entre mulheres, enquanto que um contraste do gênero condicional compara a

média entre homens com a média entre as mulheres para um mesmo valor do efeito

aleatório (um valor particular que corresponde a cada indivíduo).

Segundo a visão de Nelder e Lee (2004), o problema da escolha dos modelos
consiste de duas etapas: a primeira é a parte de seleção do modelo, que tem por
objetivo principal encontrar um modelo parcimonioso ben) ajustado para a resposta

principal que está sendo medida; a segunda é o modelo de predição, onde as estima-

tivas dos modelos selecionados são utilizadas para prever quantidades de interessse e

suas incertezas. Para eles, inferências sobre as marginais ou indivíduos particulares

pertencem à fase de predição da análise.

As diferenças encontradas no comportamento dos coeficientes dos modelos mar-

ginais e condicionais são baseadas nas falhas encontradas ao comparei um com o
outro. Ainda segundo eles, as diferenças são causadas principalmente pela escolha de

restrições não identificáveis nos efeitos aleatórios, pois, diferentes restrições podem

levar a modelos muito diferentes aparentemente, mas inferencialmente idênticos.

Eles ainda vêem o modelo condicional como um modelo base, e que algum modelo

condicional leva a um modelo marginal específico.

2.4.1 Vantagens do Modelo Condicional ao Marginal

Nesta Seção discutiremos porque os modelos condicionais podem ser preferidos

aos ma.tginais. Considere dois modelos normais, um é o modelo condicional

(i) y:j - "ll©+".+':j,

em que ui «' .V(0,À) é o efeito aleatório e eij '~ ./V'(0,@). O outro modelo éo

ma.iginal
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(2) 3/:j

em que os parâmetros em var(3/i) = Ei são parâmetros de perturbação que têm uma
escolha arbitrária. Uma vantagem óbvia do uso do modelo de efeitos aleatórios é

que eles permitem inferência condicional em adição à inferência marginal. Com o

modelo (1) podemos obter não somente a média condicional

E(y:j 1«%)

mas também a média marginal

E(P&) .E(3/:j) - "ZI/3,

enquanto que cole o modelo marginal (2), podemos obter unicamente a média margi-

nal /zij. O modelo condicional (1) é o modelo base, o qual leva a um modelo marginal

específico yi «' ./V'(Xi/3, Ei), que é uma normal multivaiiada com uma estrutura de
variância-covariância especíÊca. Também veremos outros modelos marginais, onde

a distribuição de l/i apresenta uma estrutura de variância-covaiiância arbitrária de
um modelo multivariado.

E razoável assumir que uma característica não observável de um indivídlto segue

uma certa distribuição. Então, no modelo condicional (1) colocaremos as restrições

E(ui) = 0 e E(eij) = 0, da mesma forma que fazemos pa'a os termos de eno em
modelos lineares. Isso impõe as restrições }.,{ u = 0 e }':j qj ;: 0, em algum pro-

cesso de estimação correspondente. Essas restrições nos componentes aleatórios são

cruciais para que os /3's nos modelos (1) e (2) sejam comparáveis. São as restrições

E(z,i) = 0 e .E(eij) = 0 no modelo condicional (1) que levam a -E(Z/ij) - zijr/3 no

modelo marginal (2).
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Uma média marginal e uma média populacional têm sido freqüêntemente assu
medas serem a mesma coisa . Mas isto é um erro, pois a média marginal é a média

obtida pela integração de indivíduos heterogêneos, e esta será a média populaci-
onal se e somente se os indivíduos desse estudo forem considerados uma amostra

aleatória representativa da população. Logo, © não pode ser considerado como uma

l-nédia populacional, a menos que a amostra obedeça o critério mencionado. Mas

esse critério nem sempre pode ser alcançado, como por exemplo, em estudos longi-

tudinais quase sempre os indivíduos são voluntários. Entretanto, © pode ainda ser

interpretado como o efeito marginal das covariáveis, eliminando as heterogeneidades
dosindivíduos.

No modelo condicional, a diferença entre a média condicional p:j e a média
marginal /zíj de um indivíduo é o efeito aleatório

«. z/..jl«:) - z(y:J)

Há duas maneiras de definir a média marginal .E(yej) partindo da média condi-
cional E(Z/{.j q): ambas toma.m a esperança sobre U, resultando em

(3) P:j

ou tomando o valor h 0 resultando em

(4) P:j - P81,:-o

Embora sejam aparentemente iguais, as duas maneiras diferem uma vez que
em (3) os desvios individuais foram eliminados pela integração, portanto, a média

marginal não envolve nenhum indivíduo em particular. Entretanto, da forma em
(4), a média marginal é a resposta de um indivíduo com efeito aleatório nulo. Em
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modelos normais m duas médias marginais (3) e (4) são as mesmas, mas não é

verdadeiro geralmente em modelos não-lineares (ver, por exemplo, Crowder e Hand,

1990)

Para ilustrar considere 2 modelos

(C'l) 3/:j* /3. + Pj + q + eÍIÉ

e

(C2) 3/:j* P. + /33 + q + uij + eijk,

em que P. é o intercepto, 0y são os efeitos fixos de tratamento, q -, ./«(0, Ài) são os

efeitos aleatórios dos indivíduos, uj ,- ./U(0, À2) são os efeitos aleatórios da interação

indivíduo-tratamento e eíjk «' ./V'(0, @). O modelo marginal comum que corresponde

a (CI) e (C2) leva ao seguinte valor esperado:

(w) z(g/:j*) P. +A

com uma matriz arbitrária E. Usuários de tal modelo marginal não podem avaliar

as suposições sobre a estrutura de valia.nela-covariância. Assim muitos defensores do

enfoque marginal tratam a estrutura de variância-covaiiância como um parâmetro

de perturbação, afirmando que esses modelos são insensíveis a suposições sobre E.

Entretanto, (al) e (02) são modelos quantitativamente muito diferentes, e ig-

norando tais diferenças podemos chegar a conclusões erradas. Se ((-;i) é verdadeiro,

isto é, não há interação entre tratamento-indivíduo (Uj = 0), e se os efeitos de in-

divíduo q não são de interesse inferencial, podemos utilizar o modelo marginal M

Entretanto, na presença de interação tratamento-indivíduo (isto é, (C2) verdadeiro) ,



2.4 Modelos Marginais persas CoTtdãcionaãs 41

parâmetros marginais em M podem ter uma interpretação eriânea em termos dos
efeitos de tratamento.

Por exemplo, com uma população heterogênea a média marginal usual pode

mostrar lun risco descrescente de longa duração sobre o tratamento porque o tra-

tamento exterminou os indivíduos mais frágeis. Então, o uso do modelo marginal

pode ser perigoso, mesmo que a inferência marginal seja de interesse. O uso de
inferências marginais requer a ausência de interações entre efeitos fixos e aleatórios,
verificável somente via modelos condicionais.

2.4.2 Exemplo Prático

Suponha um modelo em que yij é igual a l se a .j-ésima criança da mulher á é pre

matuta e 0 caso contrário. Assumimos um único preditor aij sendo o número médio

de doses de álcool consumidas por dia durante a gravidez da .j-ésima criança. Do

aspecto marginal, a média marginal -E(g/ij) seria ajustada diretamente, por exemplo,

assumindo um modelo logístico de regressão:

Zogãt(Elyill) (Plyí:Í il)

Ou seja, seria aplicado o logito da probabilidade de um nascimento prematuro,
sobre a média da população de mulheres. Obviamente, se o modelo for para dados
coirelacionados, não seremos capazes de assumir que as observações são indepen-

dentes.

Por outro lado, o modelo condicional supõe a existência de um efeito aleatório

de mulher e especifica um modelo condicional tal qual

ZogÍt(.E l3/:j lul) a +zil# +ui,

em que u{ representa o efeito aleatório de mulher. Isso corresponde a ajustar a
probabilidade condicional de nascimento prematuro para cada mulher.
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Cromo já foi dito anteriormente, a decisão entre um modelo marginal e um mo-

delo condicional está atrelada também aos objetivos e as respostas que se quem obter

do experimento. Por exemplo, nesse caso, uma questão natural de interesse se-
ria o quanto a incidência de nascimentos prematuros seriam reduzidas em média,

pela baixa do consumo de álcool entre as mulheres. A dificuldade de especificar a

distribuição condicional ylu e a distribuição marginal de u pode ser evitada.

Distinguir modelos condicionais dos marginais é fácil piobabilisticamente, mas

é difícil na prática. Por exemplo, um pesquisador pode estai interessado na seguinte

questão: "influência do consumo de álcool nos nascimentos prematuros" , o que

não especifica qual modelo pode ser construído. Nesses casos ajustam um modelo

condicional é mais compatível.

Conside apoia um modelo probito-normal em que

zly.lul PÍz/: 1} (z:'Õ +'i'u), (2.50)

u «. .V(0, .0)

Se a média condicional é dada. como em (2.50), então pode-se mostram que a

média incondicional fica dada por

"'«.- - . (=#h) - .'«.''*,
(2.51)

em que P*



2.4 Modelos Mlargãnaãs versus Condicionais 43

Demonstração

.Bly:l zlzl3/:lula

.Dl©(aia'© +zi'u)j
EJPlz{7'O + z:ru + ci > Ojull

Ptzi7'/3 + zíl'u + c: > 0}

P{ (::'u + ..) < :«:'©}

Plwl < :«i'©},

em que ci «. .A/'(0, 1) e Wi «, ./V(0,ziZ'.Dz{ + 1). A probabilidade marginal fica

portanto dada por

c) .12 -8 -4 0 4 8 12 16
X

Figura 2.1: Probabilidade de sucesso versus um preditor x pata as versões
condicional e marginal de um modelo probito-normal. Linha sólida, modelo

marginall linha tracejada, realizações do modelo condiciona.l.
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Tabela 2.1: Relação entre os parâmetros marginais e condicionais para diferentes
MLGMs com intercepto aleatório.

MLGMsRelação
Normal-linear Õ7«.,gánat ' Pc-di':i«.a'

Binomial-logístico P..,gán.z = '*/i:;;ã7i.p/3""d{.á«.aZ
Binomial-probito D..,Sinal = '7T=;5/3«,,diú«.aZ
Poisson-log-linear #«.,gánaZ '/3co.did«.aZ

Então, © representa a magnitude do efeito dos preditores na distribuição condi-

cional, enquanto que /3''' representa a magnitude do efeito na distribuição marginal

Claramente vemos que /3 é sempre maior que /3* em valor absoluto. Isto é mais

fácil de ver observando o gráfico da Figura 2.1. Cada valor realizado do modelo

condicional (isto é, o gráfico da equação (2.50) contra valores realizados de ui),

mostrado pelas linhas tracejadas na figura, tem grandes valores de /3. Entretanto,

a variância do efeito aleatório é um pouco grande e quando todas as curvas são

colocada em torno de um valor médio, resulta numa média incondicional que tem

uma inclinação muito menor e menores valores para P*

Na Tabela 2. 1 temos outras relações entre os pa-râmetros marginais e condicionais

pa-ra outros modelos com intercepto aleatório.

Mais detalhes destes modelos saião vistos no próximo capítulo.
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3 Ateu,'ns EueuTtptos de À41odetos
Li,n,entres Gen,erali,za,dos
Mã,sãos

Neste capítulo veremos alguns exemplos de Modelos Lineares Generalizados Mis-

tos, sua verossimilhança, pa.iametrização, momentos e métodos numéricos para re-

solução das equações de máxima verossimilhança. Mais detalhes desses modelos

podem ser encontrados em McCulloch e Searle (2001), Demidenko (2004), Verbeke

e Molenberghs (2000) e Molenberghs e Verbeke (2005).

3.1 Modelo Normal-Normal

Como já foi dito, os MLMs são um caso particular dos MLGMs, em que as
distribuições condicional de 3/ dado u e dos efeitos aleatórios são normais. As

estimativas de © e os estimadores (pieditores) de u são obtidos utilizando métodos

de mínimos quadrados generalizados e métodos de máxima verossimilhança.

Os MLMs já foram bem explorados e muitos trabalhos já foram desenvolvi-

dos sobre estes modelos, tais como a melhor escolha da estrutura de variância e

covariância para a matriz V e métodos de diagnóstico.

Pala fazer uma pequena revisão destes modelos, serão apresentados os estima-

doies e pleditores nos casos em que as matrizes D e R em (3.6) são conhecidas e
desconhecidas.
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3.1.1 Estimação quando D e R são Conhecidos

Quando -D e R são conhecidas, utilizando o método de mínimos quadrados

generalizados, o melhor estimador não viesado de O, é dado por:

Õ - (XV (3.1)

com matriz de variância-covaiiância dada por:

«a«(Õ) - (X'T' :X)':, (3.2)

e como V :: Z.DZz' + .It, temos que

}''-: - l-a': - a-:z(z'a':z + .o-:)':z'a :l. (3.3)

Já o melhor preditor linear não viesado de u é:

â -(z'n':z + o z'a':(z/ - x"lã),(3.4)

que têm variância dada por:

â - .DZz'V--iZ.Z.) -- DZ7'Çr--iX(Xrtr IX)'lX7'V'tZ.D. (3.5)
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3.1.2 Estimação quando D e R são IDesconhecidos

Quando -D e -R são desconhecidos, podemos explorar o fato de que a marginal

de Z/ é normal com média X© e matriz de variância-covariância R + Z-DZr e que

os ermos € e os efeitos aleatórios u estão sob a suposição de normalidade multivaiiada

conjunta. Dessa forma podemos obter os estimadores derivando a verossimilhança

conjunta de € e u.

A função densidade de probabilidade conjunta .f(3/, u)
dada por:

.f(glu) x /(u) é

.íü, «) - ãR»bÍq«p {it - xo - z«)'a-:ü - xo - z«)]}

*=D;lboq«,{!t(« - 0'"-:(« } 0.0

Derivando o logaritmo de (3.6) em relação a O e u e igualando o resultado a O,
chegamos que as equações pala o modelo normal misto são dadas por:

Xr.Ê':X
z'".Ê :x

x'"Ê
z'''.Ê : ] ©

'Ü

x'.Ê
z'"Ê (3.7)

sendo -D e R os estimadores de -Z) e .R. A solução desse sistema de equações nos

fornece os seguintes resultados:

Õ (Xt )'X'P':y e

(z'-Ê +.õ z"Ê x'Õ)

Na prática assume-se uma estrutura de variância-covariância para R ou -D, ou
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para ambas

3.2 Dados com Distribuição Bernoulli

O modelo linear misto mais simples é o modelo com interceptor aleatórios que

impõe uma estrutura de correlação permutável (simetria composta). A condição de

simetria composta implica que as variáveis aleatórias sejam igualmente correlacio-

nadas e tenham variâncias iguais. Similarmente, o modelo binário com interceptos

variados (indivíduo/grupo/estrato específico) é talvez o mais importante modelo

linear generalizado misto.

Podemos descrevê-lo da seguinte forma

Zl3/íjl = p{, tal que

yij «. indep. Bernoulli(p{), (3.8)

(í - l,. . . ,m) e (.j . ,n:),

pi - ã.{.d. G,

em que G é a distribuição assumida pala pi. Não podemos assumir normalidade

pala pi, pois, se tratam de probabilidades e estão restritas ao intervalo (0, 1).

Suponha o exemplo em que queremos estudei a relação entre a ocorrência de

câncer de pulmão e o hábito de fumar, que é um dos fatores de risco mais proeminen-

tes. Vamos assumir que as amostras consistem em m subamostras conduzidas em

diferentes partes do país (municípios). Seja { denotando o município e .j o indivíduo.

Então, a variável binária 3/{j representa a presença ou ausência de câncer (Z/ej - l,

câncer; 3/{j = 0, não-câncer) e zij representa o .7-ésimo indivíduo no {-ésimo município

(zij = 1, fumante; zij = 0, não-fumante). Seja ni denotando o número de pessoa
pesquisadas no á-ésimo município. A regressão logística padrão aplicada a {Z/ij, açij}
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assume implicitamente que a incidência de câncer de pulmão é constante ao longo

dos municípios. Cla.lamente, essa pressuposição pode estar Criada por causa das
diferentes condições ambientais, tradições, idade média da população, campanhas

anel-tabagismo, etc. Esses fatores podem encadear diferentes incidências de câncer

nos diferentes municípios. Neste caso o melhor é assumir que os interceptos variam

de mtmicípio a município, então um modelo apropriado seria

P(z/:j i) («.+:«{10), (3.9)

em que zij é o vedor de variáveis explicativas, o qual além do status de fumante

inclui outros favores de risco relevantes, tais como idade e sexo. Como ai é o termo

intercepto, assumimos que zij não tem uma componente constante. O termo inter-
cepto pode ser um parâmetro de interesse se quisermos comparar a ocorrência de

câncer entre os municípios, ajustado pelos fatores de fisco.

Voltando ao termo intercepto ai, podemos escolher uma de duas suposições,
levando a dois modelos estatísticos diferentes.

[. ]]/odeio de ({/Calos ./idos/ãnterceptos ./idos: {ai} são parâmetros fixos desco-

nhecidos a serem estimados com /3. Às vezes os parâmetros a.s são chamados de
parâmetros de perturbação.

2. .A4odelo de e/Citas aZeatóhos/íntercepfos aZeafóhos: {ai]. são aleatórios, a{ =

a + ui, em que u{ são variáveis aleatórias com média zero e variância o-2 e a é o

parâmetro média-populacional. E assumido que os {Z/ij]. são independentes condici-
onados a ui.

A vantagem do modelo de efeitos fixos é que ele não requer nenhum método

de estimação especial, pois a introdução de variáveis dummg/ (igual ao número de

municípios considerados na amostra) remete ao modelo de regressão logística padrão.

Entrega.nto, se o número de estratos torna-se muito alto, temos então um grande

número de parâmetros para estimar. Em contraste, o modelo de efeitos aleatórios
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tem dois parâmetros a serem estimados (a e a') além de /3.

Voltando à questão de quando preferir um modelo a outro, Demidenko (2004)

faz alguns comentários. Quando a quantidade de grupos m não é muito grande
e o tamanho dos grupos ni vai para o infinito, o modelo de efeitos fixos deve ser

adotado, pois, os estimadores de máxima verossimilhança dos efeitos fixos possuem

boas propriedades. Entretanto, se quantidade de grupos m vai para infinito e a
quantidade de observações dentro de cada grupo não supera a quantidade grupos,

ou sqa, m > ni para todo i, o modelo de efeitos aleatórios é mais indicado. Uma

outra saída para o caso m > n{ é a regressão logística condicional, porém, pala esta
aplicação ni não pode ser muito grande.

A vantagem do modelo de efeitos aleatórios é que ele é mais flexível e inclui o
modelo de efeitos lixos como um caso extremo quando a variância do efeito aleatório

vai para o infinito. Isso será demonstrado a seguir que pala o modelo (3.9) com o

intercepto aleatório com distribuição normal, ai «. ./V(a, a2) e com o-' âxo e conhe-
cido]

Demonstração: o estimador de máxima verossimilhança dos efeitos aleatórios maxi-

miza a função

z(«, m - -!ye%l?l-eD + }: z:(«, a,
Z

(3.10)

em que o logaritmo da função de verossimilhança individual é dado por

1.(a,l3) - :'g / e«p$.Ç..,P) - às(«. - -y\'". (3.11)

e Ü é o logaritmo da verossimilhança condicional (assume que ai é fixo) e
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Z. (a: , 0) /ogP(«; + «;1/3) + >1: /ogll
3/i.j =1 3/{.j :: 0
E p(«: + «;;10)i. (3.12)

Como o2 é conhecido o primeiro termo de (3.10) pode ser omitido. Quando
a: --, oo o teimo : (ai ay em (3.11) desaparece e então a maximização fica

restrita somente ao termo >1:Z;i zá(aá, ©) , que corresponde ao modelo de efeitos fixos.

D

A condição o2 = 0 para os componentes da variância é também de grande
interesse prático, uma vez que significa ausência de efeitos aleatório. Testar o2 = 0

contra o-2 > 0 no modelo misto condicional não é trivial, pois, a hipótese nula está na

fronteira do espaço paramétrico (ver, por exemplo, Self e Liang, 1987 e Vu e Zhou,

1997). No caso do modelo marginal não necessariamente precisamos ter a2 > 0,

podemos ter a hipótese bilateral o-2 7é 0, logo o problema de testar os componentes

da variância se reduz ao caso padrão de testes de hipóteses. Algumas propostas de

testes tipo escora para o modelo marginal têm sido apresentadas recentemente (ver,

por exemplo, Lin, 19971 Verbeke e Molenberghs, 2003 e Savalli, Paula e Cysneiros,
2006)

3.2.1 Modelo Logito-Normal

A distribuição normal não pode ser assumida diretamente pala p{ em (3.8) pois

seus valores estão restritos ao intervalo (0,1). Uma alternativa é transformar pi

usando, por exemplo, Zogáto(pi) = Zogliei;;l. Logo, o intervalo para o Zogíto(pi) se
estende para (--oo,oo), e então a distribuição normal pode ser assumida para o
Zogíto(pí). Esta transformação fornece o seguinte modelo:

zl / Jlp€1 = pi,
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tais que 3/ij pi {ndep. Bem(mtliÇpà (3.13)

com Zi l,ogitoqpàN i.i.d. NÇp,,az)

i. Função de Verossimilhança

A função de verosimilhança para este modelo é dada por

l(p, a'; y) - ll /" JI py'' (i -- pi):'''' -7;Le'õj'«'-d'.ÍZ:.
(3.14)

A equação pode ser reescrita como

''", «'; «, - ü x (ü) ''' ': - ,.,«üb.-;'''-"''-':-
(3.15)

Aplicando uma transformação de variáveis com z{ = (Zi -- /z)/a, temos agora que

Zopli#hl = /z + az{ e então a equação fica expressa agora da seguinte forma:

"ü, .-'; «, - ll /" Õ-(;::lP;.;;. {':';:. (3.16)

A partir deste passo não é possível fazer mais simplicações, para prosseguir com

os cálculos de maximização de Z = Zogl será necessário a utilização de métodos

numericos.

ii. Média, Variância e Covariância

Sob o modelo (3.13) calculamos a média de Z/{j escrevendo p{ = 1/(1 + e z') com

Zi -.., JV(p, o:). Portanto,
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lz/:jl El-Elz/:j p.ll

« [-L]
' TJ;t:ç-17:!..-Ü'«'-Ê'úl.

r" íí;L;miL:.:?'':~'.. (3.17)

Novamente, não temos uma forma fechada de resolução, mas podem-nos tei uma

solução aproximada utilizando, por exemplo, o método da quadratura de Gauss-

Hermite. Esse método será apresentado logo adiante.

A covariância entre 2 observações quaisquer de um mesmo nível fica dada por

cou(Z/ij,Z/{z) = -Elyjyizl Zly jlEIZ/{zl. A segunda parte da equação pode ser desen-

volvida utilizando (3.17). A primeira parte é calculada como

E lz/.j y« l l l /:jv«lp:ll - .Fb:'l

C (-J-)'à :';',:. (3.18)

Para predição, queremos estimei .Ebil3/ijl, para a qual a distribuição de pi dado

ye. é necessária. Novamente é mais conveniente considerar p{ = 1/(1 + e (p+-:)) em

que zí «., .V(0, 1). Então, precisamos de

/;. l,: .(,Ig/)
Â: .i,: .(yl;) .Ê: (')

./' .&. .i,:.(yl,)./L: (,)a, (3.19)

O numerador é dado por
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":.,:.'« ,,«',, -(-;-)'(: - -ú-)"' " à'-;'',
então o valor predito estimado pode ser calculado agora como

.Eb.ly:.l

X (-J-) '. ,:.', «,~'
./'.(l + e'(ii+â'i))'(y''+l)(l + eP+a'i) (":'v'.) .à-e-â':'dzi
./.=.,(1 + e'(Íi+a':))'(v:)(l + eii+a':)'("': v'-) -$ie'l;:'dzi

(3.20)

Co:no -Êb.ly:.l rl;:: -Ebilz/ijl então

Ê b. lz/:jl C (-J-) ',;-«.,', «,~'

/=m(l + e'azia'J)'h'+D(l + eP+a'')'O''")$.e ê'''dzi ,3 2]\
.r=.,(1 -+" e--(ja- a' ))'(v'i)(l + eÍZ+a':)'(i'v:í)-?$ e' {a2d € ' \''''/

Novamente para iesolvei esta integral podemos fazer uso do método da Quadra

tura de Gauss-permite.

3.2.2 Modelo Probito-Normal

O modelo probito-normal é similar ao modelo logito-normal, a diferença está na

transformação aplicada em pi, a função logito em (3.13) é substituída por 'P ", em

que 'P é a função de distribuição acumulada da distribuição normal padrão (f.d.a.):

Q(t)
t

-00
.L.-ê''.í..
'2a'

(3.22)
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Essa função não simpliÊca os cálculos, exceto pala ZIZ/ijl, que não necessitará

de métodos numéricos pala que a integral seja resolvida. .EIZ/ijl fica, então, definida
pot

zlyijl (3.23)

Demonstração

zl:jl
l roo

=J o(H-+ .zõ.::+:?'i'*

ml I'.::}4ú'''',:.-«.
A integral bi-dimensional pode ser vista como a probabilidade de que a diferença

entre duas variáveis aleatórias z e z{, é menor que p, em que zi «., ./V(0, 1) e z --,
./U(0, a'). Mas z{ -- z «, ./v'(0, o-' + 1), e portanto,

''«:,--'''. «««,-.(ah)
D

Outras derivações e fórmulas fechadas seguem aquelas do modelo logito-normal

Por exemplo, a analogia de (3.18) é

00 1

E\yijyilX = J O(n-.\.- az.)z L e:l:?dzi. (3.24)

3.2.3 Modelo Beta-Binomial

Uma escolha bastante razoável para G, neste caso, é a distribuição beta, pois,

é uma distribuição com valores pertencentes ao intervalo em (0, 1). Se pi em (3.8)
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segue uma distribuição beta com parâmetros cv e /3, sua densidade é dada por

P:':(l P:)P :/23(a, P), (3.25)

em que

BÇcl,l3) =' :(1 =)P-'d=
0

é a função beta. Então, temos que

l
(3.26)

e

«,b.'l- aD +D' (' )

O modelo beta-binomial é especificado como um modelo condicional, tal que,

.El3/ijlPil = Pi,

:jlp: «' {ndep. -Be,n«ZZ{(p:)

"m p: - i.í.d. bet«(a, P)

(3.28)
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i. Média, Variância e Covariâncía

Sob o modelo (3.28) podemos calcular os momentos de Z/íj. Então, temos que

l :jl - .FI.Ely:jlp:ll - -Eb:l - :li:-B ' (3.29)

.Elu«(y:j) IP:l + «,(.Ely:j IP:l )

zb.(i - p:)l + -,(p.)
zb:l .Eb?l + -Eb?l - (-Eb:l)'
.Bb:l(i --Eb,l)

a l3 c»Í3

a+Pa+P (a+P)'

Calculamos a covariância de forma similar:

-«(y z.7

(3.30)

c«.,(Z/:j , 3/«) (-El3/:j P.l , -Ely« P:l) + ZI..«(y:j, y« IP.)l

.««(P:,P:) + o

uar(pá) -(a+/3):(cv+/3+ 1) paraj # 1.(3.31)

A covariância entre yij e Z/À;z é zelo para á # k. Então, temos somente a conelação
traclasse. dada nor

.«',ü:., «:o - "p/t(=,Ç=FÁ # -- o]

.gerem uma reparametrização de (3.25) em termos da média

l



58 3 AI,gu'ns E=emT)tos de Motel,os Lineares Gen,erati,zo,dos Mi,stop

p = a/(a+/3) e da correlação intraclasse, p, ou uma dada quantidade, I'- = 1/(a+P).
Repara.metrizando com tais medidas, a média é naturalmente, p, e a covariancia é

P(l - P)P o« P(l - P),-/(.'- + 1).

ii. Sobredispersão

Se 3/ij ({ = 1, . . . ,m e .j = 1, 2, . . . ,n{) são variáveis aleatórias independentes

com distribuição de Bernoulli com média p, então 3/i. segue uma distribuição binomial

(ni, p) com variância nip(l -- p). Sob o modelo beta-binomial

«« (z/:. ) >ll: -«(3/:j) + )ll: '««(3/:j , z/« )

«:«': (T)«':-«,'
«:«o 1:--%-#,l (3.33)

Clamo p > 0, devido a imposição dada pelo modelo beta-binomial (a, /3 > 0), a
variância será maior que a variância do modelo binomial. A este fenómeno chamamos

sobredáspersâo.

iií. Função de Verossimilhança

A função de verossimilhança do modelo beta-binomial é dada por
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L(.«, #; 3/)
m PI ná

ll.Z llpy''0 -,J:'":'g@:;«,M :

py''(i - p.)":'": p? '(i -
0

Ú ''" ''" vZIÍI,';f'

l

23(.«, #) ,-1
P:)P':@:

(3.34)

a última igualdade advém da definição da função beta (3.26)

Usando o fato que B(a, /3) I'(a)I'(#)/I'(a + #) e q«e

I'(. + h)/F(.) (.+h l)(.+h 2)

h l

('+i)' ll(.+t),
t-o

temos o seguinte

Zogl

I'3/{ . -- l n{ --3/{ . -- l

>ll: Zog(a-+h) -F )ll: /og(#+h)
L A-o A-o

ni -- l l

}: z.g(a + # + h) l
h=oJ

(3.35)

iv. Predição

Desejamos estimar os valores preditos que são dados por -Ebil3/i.l. Sob o modelo

beta-binomial (3.28) ,podemos ntostrai que a distribuição condicional de pí dado 3/{.

é beta com parâmetros a + Z/i. e # + ni -- 3/i.



60 3 A\gang Ezemptos de Modal.os Lineares GeTterü\içados Mã,sãos

T)nmnnetrnpãn

Â. i,: . (p ly)
/«: .l...(g/IP) /p: (P)

J' /p:.1,:.(3/ip)/p. (p)@

O resultado do denominador foi calculado em (3.34). Logo

Ü
á a,P)

P«' ":'':(l - P:)P'''":

que é uma distribuição beta com parâmetros a + 3/i. e /3 + n{ yi.

/p: l,; . (P l3/)

'y{

D

Então, a média condicional será dada por

"". ,:.. - =Hh - $H. (3.36)

De acordo com (McCulloch e Seaile, 2001, pp. 49-50), quando temos dum
variáveis aleatória uma denotado por y, que não pode ser observada mas que em

alguns casos queremos predizê-la, e a outra denotado por X, que é observada e será

utilizada para a predição de y, o preditor de y baseado em X que fornece o menor

erro quadrático médio é zlrlxl, ou seja, a esperança- condicional será o melhor

preditor.

Baseado no resultado acima e em (3.36) o melhor preditor de pe, denotado por

P;,fica dado por
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m
'ÜI'i-v u.
1/}:' +- n:

« (HL) * «. (mh) (3.37)

Portanto, o melhor preditor estimado, P;, é a média ponderada do estimados

global, i;, e do estimador Ü.

3.3 Modelo Poisson Dados de Contagem

2 q l Tntrndllpãn
R.r + \x e .n. .H.xx«/x v \,z L4.\gLA.q./

Uma propriedade característica da distribuição de Poisson é a média ser igual
a variância. Em muitas aplicações, entretanto, os dados de contagem não seguem

exatamente uma distribuição de Poisson. Por exemplo, podem haver variáveis omi-

tidas, contagens podem tei sido medidas com erro, etc. Para regressão linear não
há problema se o erro tem média zero e variância constante, mm apresenta um

problema pala a regressão logística e regressão de Poisson, pois, geralmente nestes
modelos a variância é uma função da média.

Seja g/ uma variável alaeatóiia que toma valores inteiros não-negativos, com

probabilidades PÀ. > 0, k = 0, 1, 2, 3, . . .. Uma maneira de expressar a probabilidade

pk é via distribuição de Poisson, em que as probabilidades são definidas como

pb - © - á.-*.x*, k - o, i, (3.38)

parametrizadas por um positivo parâmetro À

A regressão de Poisson é definida quando a média é expressa como uma com

binação linear das variáveis explicativas. Como À é positivo, é conveniente expressar
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este parâmetro via uma função exponencial, -E(3/i) = Ài = e'TP, em que /3 é um
vetar p x l de parâmetros de regressão e z{ é um vedor p x l que contém os valores

das variáveis explicativas, { = 1, 2, . . . , n. O logaritmo da função de verossimilhança

pa-la o modelo de regressão de Poisson com ligação logarítmica toma a seguinte
forma:

i(P) E (« «r© .'T') - ,'/3 >1:.,rp, (3.39)
á-l

em que o vedor r = )1'Z:i yizi é fixo. O estimados de máxima verossimilhança de O

é a solução do sistema de equações r -- }:Z:t e'''!P = 0, ou numa forma equivalente

e compacta,

X'(3/ - P) (3.40)

em clue y = (yl, . . . ,3/.)r, P = (PI, . . . ,p.)I" com pi = e'?P. O algoritmo escore de

Fisher pala (3.39) toma a forma

/3(m+l)

n

E
á-l

o(-)+ z:z?..?P'"'' (3.41)

em que (3.41) é um caso particular do desenvolvimento do método escore de Fisher

para os MLGs mostrado em (2.20) no capítulo anterior.

3.3.2 Dados de Contagem Agrupados

Suponha que estamos analisando dados do tipo painel, {3/ij,e = 1, . . . , m, .j

1, . . . ,ni}, em que i indica o {-ésimo grupo e .j indica a .j-ésima observação dentro

do grupo {. Por exemplo, Z/ij pode ser a contagem do número de visitas ao médico
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de uma pessoa .j no município á

Se assumirmos que os coeficientes /3's não mudam de grupo para grupo, mas os

interceptor sim, temos o modelo de regressão Poisson com intercepto aleatório,

'ü:. - *i«o - á«« (*(« -- «sa - .'$'*"') (3.42)

Assim como na regressão logística, podemos ter dois enfoques pala os inter-

ceptos: eles são fixos ou aleatórios. Se a primeira componente de zij é 1, ui é
interpretado como o desvio (diferença) entre o intercepto do grupo específico e o
intercepto da média populacional.

3.3.3 Regressão IBinomial Negativa

Em modelos mistos não.-lineares, a obtenção da média marginal da variável

dependente, em geral envolve o cálculo de uma. integral. Entretanto, em alguns

casos especiais, como o modelo piobito, podemos obter a média marginal de yej sem

integração.

O modelo de regressão de Poisson com interceptor aleatórios distribuídos como

uma log-gama, nos fornece uma forma fechada para a distribuição marginal de 3/ij,

esta forma nos leva à distribuição Binomial Negativa (BN). Abaixo, aplicamos a

regressão BN para dados agrupados, esta forma leva em conta a sobiedispersão,

mas assume que as observações dentro de cada grupo são independentes.

A distribuição gama. é definida por dois parâmetros positivos, a e 0, e tem
densidade /(ul a, 0) = u(' :)e "/o/(0"1'(a)) para u > 0. Pala a inteiro e positivo,

temos que I'(cl)

Definição: se 3/ toma valores discretos com uma distribuição condicional de

Poisson P(Z/ = Ã;lÀ) = e XÀh/kl, em que À > 0 tem uma distribuição gama, a
distribuição marginal de Z/ é binomial negativa.
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Demonstração:

P(3/ .X)/(À; a, 0)
0

' l . .. l

1. -h''*xk'F#®;'-:.-*''"
l roo

'®:ú® J. ''*':--:'''.''''«-:"

I'(a+ k) 0"
I'(a)k! (1 + 0)*-'''

l*'''z (ú)*(úl (3.43)

em que o coeficiente binomial é resolvido como

(É + a - l)(k + a - 2) . . . a
k!

(k + a l)l
kl(a -- l)l

D

A distribuição à direita de (3.43) é chamada binomial negativa. Simbolicamente,

Poáõson + gamma Mnamial negati'ua

Na distribuição BN, -E(3/) = aO e uar(y) = aO(1 + 0). Pala a distribuição de
Poisson a média e a variância são iguais, mas pa-ia a distribuição BN a variância
é maior do que a média por a02. Fazendo alguns cálculos, podemos ver que a

distribuição de Poisson é um caso especial da distribuição BN quando a --} oo e 0 -+

0, tal que o produto, aO = À, é mantido constante. Tomando a repaiametrização

em função da média À, temos agora que -E(3/) = À e yar(3/) - À + ÀZ , e a função de

probabilidades fica expressa por:

''. - *; *, «, - úH3h (À) * ( (3.44)
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Voltando à aplicação da distribuição BN pa.la os dados de contagem agrupados,

assumimos que eap(ui) no modelo (3.42) tem distribuição gama. O que equivale
dizer que u{ tem distribuição log-gama.

Assumindo que a primeira componente de zij é 1, então a primeira componente

de /3 representa o intercepto média-populacional. A regressão Àij - e'ü/3 aplicada

a (3.44) e assumindo que yij são independentes, leva ao seguinte resultado:

zw, «) - E E lz.g {i;::;ilÜi;®} + '-'.'« -- y:.z.gÀ:, z.pGx:, + «l+.4q

A equação (3.45) é o logaritmo da função de verossimilhança para (©, a). Como

pala a fixo ou conhecido a distribuição BN faz paire da família exponencial, po-
demos enxergar o modelo binomial negativo como um MILG e utilizar o mesmo

desenvolvimento mostrado no Capítulo 2 para encontiai os estimadores de máxima

verossimilhança pa.ia (/3, cl) .

Segue de Paula (2004) que as funções estore para /3 e a ficam, respectivamente,

dadas poi

>l: X:'w' .R': (3/: - pi) (3.46)
á-l

)ll: >1:1@(a + z/:j) - @'(a) - (y:j + a)/(a + p:J)
i=t.j=t
Zog.«/(a + P:J) + il, (3.47)

em que X{ é uma matriz n{ x p de linhas z;l, , «:l., «m «:l - («:j:, #á:j,) ,
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"':- ~'«,'"", ,«:.., "« «-(&y/ü«@': -- «a, " - ~'«,{Â:, ,Â«:'
com .Êj = en, yi =(yü, - . . , Z/:.:)7', pi - (pü, . . . , /z:.:)I' e V'(-) é a função digama.

As estimativas de máxima verossimilhança. para © e a podem ser obtidas através

do seguinte processo iterativo:

0(m+l)
?'lt 77Z

>l:(X/'W.("')X{)'i >. X/'W.("')gi*(-)
{::l {::l

(3.48)

e

Q(m+l) Ükmà (3.49)

em que

3/i' = X:P + Fi-:(y{ P{)

é uma variável dependente modificada e

E- - gl-EEt@'(«+y:D+b:.{=t.j=i
+ na 'Íl- aÚ'(a)},

2P:j a)/(a+P:j)'}

(3.50)

em que n :: nl + n2 + . . . + nm'

Os dois procedimentos são aplicados simultaneamente até a convergência
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3.4 Métodos de Estimação

3.4.1 Método da Quadratura Numérica

Os MLGMs fornecem um desafio especial acima dos modelos lineares mistos por

causa da integração em alta dimensão necessária pala avaliar a função de verossimi-

Ihança marginal. A avaliação numérica direta das integrais tem uma longa história

na Matemática e um lugar especial por considerar como lidar com a complexidade
computacional dos MLGMs.

Voltando a equação (3.16) do modelo logito-normal, podemos enxerga-la como

o produto de integrais de uma dimensão da forma:

"u7L:.#'''-, : h(,)@(,; o, l)
00 .l t.*(:)e :'dz, (3.51)

em que h*
padrão.

h(v''ã)/ví e @(z; 0, 1) denota a densidade da distribuição normal

Em geral, este método poderá ser utilizado para aproximar a função de verossi-

milhança (2.38) no caso em que os efeitos aleatórios são normalmente distribuídos e,

portanto, podemos identificam @(zl 0, 1) como sendo a forma desta distribuição. Já

a distribuição condicional /v.l«(yálu), poderá ser identificada como sendo h(z).

a. Quadratura de Gauss-Hermite

Fazer uma integração numérica sobre uma variação não limitada pode ser difícil.

Entretanto, para integrais de funções suaves A*(.) multiplicadas pela função e-"*, o

método da quadratura de Gauss-Hermite pode ser uma boa solução. Esse método

aproxima a integral em (3.51) como uma soma ponderada. Isto é,
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d

h*(,)' ;'d' H >1: h*(".)'-*,
k-l

(3.52)

em que os pesos, wÀ;, e os pontos avaliados, zk, são projetados para fornecer uma

aproximação precisa no caso em que h* é um polinâmio. Mais especificamente,

quando a soma vai de l até d, a quadratura de Gauss-permite fornece a resposta

excita para todos os polinõmios de grau até 2d 1. A Tabela 3.1 apresenta zk e
wÀ; para d = 3, 4 e 5. Para d > 5, tabelas estão disponíveis em, por exemplo,

Abramowitz e Stegun (1972), ou zk e wk podem ser calculados via software desde

z. = i-ésimo zero de H«(a;)

2"':nl«Í
n'lx«-:(:«*)l: '

em que -Z7n(z) é o polinâmio Hermite de grau n

Como ilustração da aplicação consideremos

-00
(l + :«' e'''dz ;«i - 2, 65868' (3.53)

Podemos fazer uma aproximação usando 3 pontos da quadratura como
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Tabela 3.1: Algumas constantes para quadratura de Gauss-Hermite. 

Xk: 'U)A: 

d=3 -1,2247 0,2954 
o 1,1816 

1,2247 0,2954 
d=4 -1,6506 0,0813 

-0,5246 0,8049 
0,5246 0,8049 
1,6506 0,0813 

d=5 -2,0201 0,0199 
-0,9585 0,3936 

o 0,9453 
0,9585 0,3936 
2,0201 0,0199 

1: (1 + x2)e-x2 dx 
+(1 + 1.22472)(0.2954) 

(1 + [-1, 2274]2)(0, 2954) + (1 + 02)(1, 1816) 

(2, 5)(0, 29541)(2) + 1, 18164 
2, 65868. 

Para o cálculo de verossimilhanças, a maioria dos autores e pesquisadores mostra 
que a quadratura com menos de 10 pontos fornece respostas pouco precisas, sendo 

20 pontos a quantidade de pontos mais usual e que fornece boas aproximações. 

Duas precauções devem ser tomadas. Primeiro, se a função não é propriamente 
"centrada" e segundo se a função para a qual a integral será aproximada não é suave, 

nestes casos a quadratura de Gauss-Herrnite pode fornecer uma aproximação ruim. 

b. Quadratura de Gauss-Hermite Adaptada 

Como visto em (3.52) o método de Gauss-Hermite agora chamado de não- 
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adaptado, é útil na aproximação de integrais do tipo ./.=, h(z)#'(z, 0, 1)dz. Porém,
os pontos da quadratura zk são escolhidos com base em @(z, 0, 1), independente da

função h(z) no integrante. Dependendo da forma de h(z), os pontos ze selecionados

podem estar ou não na região de interesse da função que desejamos aproximar. Por
isso, este método funcionará de forma satisfatória no caso em que o comportamento

de h(z)é(z, 0, 1) for próximo de #'(z, 0, 1), isto é, como uma função densidade nor-
mal padrão. Neste caso, a função h(z), deverá ser, por exemplo, um polinâmio de

baixa ordem. Entretanto, nos casos em que desejamos aplicam este método, a função

h(z) toma. a forma de uma densidade na família exponencial, logo é uma função

exponencial.

Com base neste fato uma adaptação ao método da quadratura de Gauss-Hermite

foi proposta por Liu e Pierce (1994). Usando o método adaptado de Gauss-Heimite,

os pontos da quadratura são reescalados e modificados tais que mais pontos da
quadratura esteja.m na região de interesse.

Assumindo h(z)@(z; 0, 1) em (3.51) ser unimodal e com distribuição normal,

definimos P e a2 como

Ê ajh(z)@(z; 0, 1)l

e

.;'-l il;z«OHóo;o,ui,-.l

em que A e a2 são a média e a variância da distribuição.

Os pontos no processo adaptado, zZ, são centrados em Ê com dispersão deter

minada por â, isto é,

«I' - D, + a«~

E os pesos adaptados wZ são dados por
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com (L = 1 d) li, ' ... ' . 

Logo, o novo método de aproximação de integrais do tipo .J::'00 h(z)cp(z; O, l)dz é 
definido por: 

f 00 h(z)~(z; O, 1 )dz "" t h(x/;)w[. 
-oo k=l 

(3.54) 

A este método chamamos de quadratura de Gauss-Herrnite adaptada. 

Quando o método da quadratura de Gauss-Herrnite não adaptada ou adaptada 
é empregado no ajuste dos MLGMs, uma aproximação é aplicada em cada urna das 
m parcelas da verossimilhança, fruto da contribuição de cada uma das m unidades 
experimentais no conjunto de dados. Em geral, quanto maior for a ordem de d, 

melhor será a aproximação das m integrais na verossimilhança. 

Quando utilizamos o método da quadratura de Gauss-Hermite adaptada, em 

geral, necessitamos de muito menos pontos do que no método não-adaptado. Por 

outro lado, o método adaptado necessita do cálculo de µ para cada unidade experi 
mental, logo serão m maximizações de funções da forma J~00 h(z)cp(z; O, l)dz. Isto 

implicará que o método adaptado consumirá muito mais tempo. 

e. Limites da Quadratura Numérica 

A quadratura numérica tem urna aplicação limitada. Os cálculos para dados 

agrupados são viáveis, também é possível o uso da quadratura numérica para apro 
ximar a verossimilhança de um modelo com 2 efeitos aleatórios encaixados. Entre 

tanto, efeitos aleatórios cruzados e altos níveis de encaixe levam a integrais as quais 

não são receptivas ao método ela quadratura de Gauss-Hermite. 
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As possíveis distribuições disponíveis para os efeitos aleatórios são limitadas. O

método da quadratura é apropriado somente quando integramos produtos de funções

com e'' , isto é, para efeitos normalmente distribuídos. Pala aplicar outras distri-

buições aos efeitos aleatórios são necessários outros métodos de quadratura. Embora

possam ser derivados conceitualmente eles não possuem cálculos ou programas dis-

poníveis, exceto para produtos com e'", o que corresponde a uma distribuição expo-
nencial dos efeitos aleatórios. Essa metodologia é chamada de /ntegração Zagwem'e

em Abiamowitz e Stegun (1972) .

Outra maneira de estender a classe de distribuições para os efeitos aleatórios

é consideiat transformações pala obter a normalidade dos efeitos, como mostram

Piepho e McCulloch (1999), por exemplo, usar e": pala introduzir a distribuição

lognoimal aos efeitos aleatórios.

3.4.2 Método da Quase-Verossimilhança Penalizada (PQL)

a. Relação com a Aproximação de Laplace

Para obter uma, solução para (2.38) em termos dos parâmetros desconhecidos /3

e g, uma alternativa é utilizar a aproximação de Laplace (ver por exemplo, Tierney
e Kadane, 1986). A forma básica da aproximação de Laplace é baseada na expansão

da série de Taylor de segunda ordem e toma a seguinte forma:

zog .Á '"(")du + {z'g2r - lizog -glÍ119
(3.55)

em que uo é a solução de

elPi-. - .. (3.56)
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Utilizamos esse resultado para aproximar o logaritmo da verossimilhança de um
i\4LGM via

log l f.\.f«d'u

log l et'gf.\.+t'gf.du.

log l eh(u)du, (3.57)

em que h(u) = Zog/vl« + Zog/u. Para construir a aproximação de Laplace, a equação

(3.56) deve ser resolvida e uma expressão pata gláP é necessária.

Se assumirmos que u -. .V(O, .Z)), em que D = -D(g) é a matriz de variância-

covariância que depende de um vedor p desconhecido de componentes da variância,
então

logo. -i«'" ,«

e h(u) será dado por

Zog.hl. + ZOg/u ./bi« - {t''0-:U -- {ZOg2«' -- 1l.0

Diferenciando em relação a u e recordando o desenvolvimento de /PI« na família

exponencial em (2.25) temos que

Õh(u)

.#Z'"W:/'V-:/'(3/ P) (3.58)
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em que y e W são definidos como nos MLGs em (2.12), com u no lugar de © e Z

no lugar de X. Para encontrar uo é necessário resolver u em

.pz'''w:/'l'' :/'(v P) ':u. (3.59)

Essa equação não é tão simples de se resolver quanto padece, pois, TV', V, e p

-Elylul são todos funções de u.

Ainda necessita.mos das segundas derivadas:

g=!B - -óz'w:''v'-:''::; + .pz'!!:l=;--ü - «) - "':. o.6o

Para alguns modelos, como Poisson ou binomial, W'i/aV'--i/2 := 1, em que l

denota a matriz identidade, neste caso o segundo termo desta equação é zero. Em

geral, o segundo termo tem esperança zero com relação a distribuição condicional
de 3/ dado u. Então, é mais razoável considera-lo como desprezível com relação aos

outros termos. O cálculo de gâ pode ser feito por analogia com os MLGs. Nesse
caso (3.60) toma-se

a'h(u)
â.uÕuv .#ZTWi/2V--t/aVt/zWi/2Z+ O+ .D

.pZ7'W'Z + D

(@z'wz-o + .z')o (3.61)

Usando (3.61) em (3.55) temos que
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z /v1.(3/ "o) {"o'-o-:uo - IÍzoo2«' - {zoglo

+gz.g2« - :l(#'z'wz-o + -r)o
Z.g/v1.(3/1«'.) :u. + Z.gj@Z'WZO + .Z' . (3.62)

A expressão (3.62) ainda precisa ser maximizada com relação a /3 para encontrar

o estimador de máxima verossimilhança. Diferenciando com relação a /3 obtemos a
seguinte equação:

@@g@ * â [!'., *''"'« * , ]
éx'w:'''''-:''h - d -- á liz.,ióz'wz'.' + '
@X'"W:/'l''-:/'(3/ -- P), (3.63)

em que o desenvolvimento de gl11311J;'i« Pl"o) segue de (2.12), similar aos MLGs. Para

anular â liZogj@Z'WTZ.D + 111 assumimos que W' muda muito pouco como uma
função de P.

Então, a solução será a resolução conjunta das equações

.px'''w:/'t''-:/'(3/ - p) (3.64)

.éZTW:/' }'' -:/'( 3/ P)--0':u (3.65)

para /3 e u
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As equações (3.64) e (3.65) podem também surgir de uma maximização conjLmta

(com respeito a /3 e u) da seguinte equação:

Zog/vl. - ;urO-:u, (3.66)

em que o termo Zog/glu é similar a quase-verossimilhança com uma função "penali-
dade" adicional denotado pelo termo urD

Métodos pala resolver essas equações são chamados de métodos da quase-verossimilhança

penalizada, Green (1990), Schal1 (1991), Wolfinger (1993) e Breslow e Clayton (1993)

discutem métodos deste tipo. Entre eles, o método da quase-verossimilhança pena-

lizada de Breslow e Clayton (1993) é o mais popular para MLGMs.

b. Encore de Fisher e Método da Máxima Verossimilhança Resta'ita

(REMA).

Green (1987) desenvolveu o algoritmo estore de Fisher para resolvem as equações

(3.64) e (3.65) como um problema de mínimos quadrados reponderados envolvendo
uma variável de trabalho dependente e uma matriz de pesos que é atualizada a cada

iteiação. Seu desenvolvimento é modificado ligeiramente pala explorar a corres-

pondência com os cálculos da teoria normal de Harville (1977).

Definindo um vetor de trabalho Z/; = (3/;, . . . , 3/;...)r, pala á = 1, . . . , m com

componentes y; = g(Àj) + (3/ej -- Aij)g'(Êij), em que Aij = h(';'/i + z'â), 'ntão a

solução de (3.64) e (3.65) via estore de Fisher pode ser exp:essa como uma solução

iterativo do sistema

XTWZO l
.z' + z'wzo l

P x'''wvl
z'Wy ]

(3.67)
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em que u :: DI'. Harville (1977) derivou (3.67) para o melhor estimador linear não-

viesado de P e u em associação com a teoria normal do modelo 3/ :: XO + Zu + c,

em que c «.., ./V'(O, W':), com c e u independentes.

Supondo que /3 é o vedor de efeitos fixos q x l e u o vetor de efeitos aleatórios

seguindo uma distribuição normal multivariada com média 0 e matriz de variância-

covariância -D=-D(p) e g é um vetor desconhecido cx l de componentes de variância.

Geralmente assume-se que os efeitos aleatórios são independentes um dos outros, o

que significa D = dlczg(p, Q /q,) para s = 1, . . . , c e >1::.i q.. Podemos resumir o

algoritmo desenvolvido por Breslow e Clayton (1993) da seguinte forma:

Passo 1: estimamos os efeitos fixos O, dado g, resolvendo a seguinte equação
derivada de (3.67):

E
{-l {-l

(x/%':x:)P x/Z :z/;, (3.68)

em que }q := Wi-i + Zi.DZi7'

Passo 2: o efeito aleatório pode ser predito através da equação (3.69) também

derivada de (3.67)

E
á-l

â-DÚ- OZá'% x:Õ), (3.69)

em que O é a estimativa de © obtida no passo anterior

Passo 3: calcular o estimador para p obtido pelo método da máxima verossi

milhança restrita (REML)

ps = S:illl:i$Í:';=i3'' para s=1,. . . ,c,
(3.70)
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em clue Q, = {n : X=J q. < n 5; E;.: qi}, S = W -- WX(XTWX)':X''W,
X' =(X:, ..., X.), Z' =(Z:,... , Z.), W = 'Záag(W ,. .., W-), ' f- é

o n-ésimo elemento na diagonal de 7' = (1 + Z7'SZ.D)':

Passo 4: ao retoinai ao passo 1, 3/i* é atualizado a cada iteração. Os estima-

doies PQL são obtidos na convergência do algoritmo.

Com a convergência do algoritmo, a matriz de variância-covaiiância dos estima-

doies pode ser obtida com os valores /3 :: O e u := â, através das equações

E
{-1

««,(Õ) - { X:'%-:Xi} .1 -,(+)

A matriz n têm componentes

ü« -!EE(zl;,pz..D',
' ácQ, jcQt

em que Z({) é o {-ésimo vedor linha de Z, V :: dias(Vi't, ,} ;:) .

P::'r V'-:X«a, (Õ)X'V

Para maiores detalhes consultam Haiville (1977), Breslow e Clayton (1993) e

Kackar e Harville (1984).

Em alguns artigos são discutidas as performances do PQL na estimação dos

componentes da variância quando os efeitos aleatórios são heterogêneos no sentido

de que a distribuição dos efeitos aleatórios variam entre os indivíduos. Nesses casos

as estimativas podem ser viesadas e algumas correções são propostas por Bieslow e

Lin (1995), Lin (1997) e Lin e Breslow (1996).
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3.4.3 Estimador Bayes Empírico

Embora na prática o interesse primordial seja estimei os parâmetros da distri-
buição marginal de 3/, isto é, estimar © e .D, também pode ser de interesse obter esti-

mativas para os efeitos aleatórios u. Eles refletem a variabilidade entre os indivíduos

o que pode ser útil para identificar peras especiais ou grupos com comportamento

diferenciado ao longo do tempo.

Contudo, nem sempre um único método fornece todas as estimativas deseja-
das. Quando utilizamos, por exemplo, o método da Quadratura de Gauss-Heimite

adaptada para obter O e D é necessário um outro método pala obter u, como o
estimador Bayes empírico.

O estimados Bayes empírico fornece estimativas dos efeitos aleatórios baseada

na sua distribuição a posteriori com função densidade dada por

/(ul2/, 0, .0) /(ylu, 0)/(u .0)
./' ./:(3/lu, /3)/(u 0)d%

(3.71)

Em geral esta densidade a posteriori não possui distribuição normal. Entretanto,

a moda a posteriori, é usada como estimador de u. Mais especificamente, o estimador

â é o valor de u que maximiza /(u Z/, ©, -D), no qual parâmetros desconhecidos

foram substituídos por seus estimadores de máxima verossimilhança. Os estimadores

obtidos são chamados de estimadores Bayes empírico.
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4.1 Introdução

Nas últimas décadas os MLGs tornaram-se uma ferramenta estatística muito

comum na modelagem de dados atuatiais. Partindo das ilustrações atuaiiais nos

textos de McCullagh e Nelder (1989) sobre aplicações dos MLGs em provisões pala

reserva, credibilidade, previsão da mortalidade, nota-se uma gra.nde gama de pro-

blemas atuariais em que estes modelos são aplicáveis. Uma revisão destes modelos

pode ser vista em Haberman e Renshaw (1996).

Como jú foi dito os MLGs padrão requerem uma amostra de variáveis aleatórias

independentes. Em muitos problemas atuaiiais entretanto a pressuposição de inde-

pendência não é satisfeita, pois, é muito comum os dados seguirem uma estrutura de

dados longitudinais, ein que um grupo de "indivíduos" é acompanhado ao longo do

tempo. A interpretação "indivíduo" depende do contexto; nos dados apresentados

no Capítulo l eles são segurados ou grupos de segurados (classes de risco). Desde

que eles compartilhem características específicas, observações do mesmo indivíduo

ao longo do tempo são correlacionadas e requerem uma ferramente estatística apro-

priada pala modelagem.

No contexto atuaiial Frees, Young e Luo (1999) fornecem uma excelente in-

trodução aos modelos lineares mistos e ilustram como eles são usados para propósito

de precificação. Usando a função de verossimilhança baseada nos modelos lineares

generalizados hierárquicos Nelder e Verra11 (1997) descrevem uma possibilidade para
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interpretar a teoria tradicional de credibilidade no contexto dos MLGs

4.2 Modelos de Credibilidade

4 9 1 T)nfinipãny"

Chamamos de modelos de credibilidade, aos modelos que são capazes de repre-

sentar o comportamento de uma carteira em anos subseqüentes. Dentro dessa classe

de modelos de credibilidade, temos aqueles que atacam o problema da precificação

de um seguro. A piecificação é uma parte muito importante para a seguradora, pois,

se um produto não for bem precificado pode acarretar a insolvência da seguradora.

Para determinar a precificação do seguro pata uma determinada carteira, combina.

se a experiência passada com sinistros de um determinado grupo e a experiência
também com sinistros de outras classes de fisco (a este prêmio chamamos de prêmio

puro ou taxa manual). Essa comparação pode ser justificada, uma vez que, certas
classes possuem características em comum com riscos de outras classes.

Para a precificação também é utilizada a experiência do próprio segurado, pois,

se ela for melhor do que a experiência da classe que ele pertence pode haver uma

dedução no prêmio. O prêinio puro é designado pala, refletir a experiência de uma

determinada classe e implicitamente assume-se que os riscos dentro dela são ho-

mogêneos, entretanto, essa suposição de homogeneidade geralmente não é válida.

Então a seguradora está frente à seguinte questão: quanto da diferença na ex-
periência de um dado segurado é devido a própria variação aleat(ária de seu histórico

e quanto é devido ao fato do segurado realmente ter um melhor ou pior risco que

a média de sua classe? Em outra palavras, quão confiável é a experiência de um

seguindo? Pala responder esta questão consideramos dois favores:

1. Quanto mais informação a seguradora tem de seu segurado, mais "confiável"
será a experiência do segurado.

2. Devido à concorrência, algumas seguradoras podem-n tomar a decisão de utili-
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zar unicamente a experiência passada do segurado.

Há outras razões que motiva.m o uso da credibilidade. Um segurado pode receber

"bonificações" de acordo com seu comportamento histórico na seguradora. Outro

uso da credibilidade é na determinação de um conjunto de taxas para uin sistema de

cla;ssificação. Por exemplo, no caso do seguro de indenização trabalhista, foi visto

que podem haver centenas de classes de ocupação, onde algumas podem ter poucos
dados. Para determinar de forma amurada o custo esperado de cada classe pode-se

utilizar a combinação da limitada experiência anual com outras informações, tais
como taxas passadas.

Porta.nto, o modelo de credibilidade é responsável por indicam qual é a parte da

ponderação adequada pala a experiência do segurado e qual é a ponderação restante

para as outras informações.

Utilizando modelos lineares mistos, Frees, Young e Luo (1999) forneceram uma

interpretação sob o ponto de vista longitudinal dos já bem conhecidos modelos de

credibilidade (vide, por exemplo, Bühlma.nn, 1967; Bühlmann, 19691 Hachemeister,

1975 e Jewel1, 1975). Eles explicam como especificar os efeitos fixos e aleatórios pa-ra
todos os indivíduos ou classes de risco e o uso desses pala derivam o melhor preditor

linear não-viesado para a média condicional de uma observação futura.

Entretanto, o modelo normal-normal (normalidade pala as respostas e efeitos

aleatórios) não é sempre plausível pala os dados. Nesses casos, já existem modelos de
credibilidade no contexto dos MLGs, deve-se agora estendê-los para a especificação

como um MLGM.

A interpretação dos modelos de credibilidade como MLGMs tem muitas vanta-

gens sobre o aspecto tradicional. Por exemplo, as ferramentas gráficas e inferenciais
da teoria dos modelos mistos pode ser usada para validar os modelos. Além disso,

a estimação baseada na verossimilhança dos efeitos fixos e dos parâmetros descc-
nhecidos na estrutura de variância-covariância é bem desenvolvida no contexto dos

MLGMs, que fornecem uma alternativa importante e assintoticamente eficiente para
os tradicionais estimadoies baseados em momentos usados na literatura atuarial
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(vide Dannenburg, Kaas e Goovaerts, 1996)

4.2.2 Especificação dos Modelos Mistos

A interpretação dos modelos de credibilidade no contexto dos MLGMs implica

que a estrutura aditivo da regressão em termos de efeitos fixos e aleatórios (indivíduo-

específico) é especificada na escala do preditor linear, da seguinte forma:

g(P:) n:j D-} -if'«-:, (4.1)

em que á({ = 1, ...., m) denota o indivíduo, aqui pode ser um segurado ou uma classe

de risco, e .j se refere à .j-ésima medida (.j = 1, ....,ni).

Modelo de Bühlmann

A expressão (4.1) é simplificada para g(/zi) = 77áj = © + uã para {(í = 1, ...., m),

onde têm-se um único efeito fixo © denotando a média geral e um efeito aleatório

ui denota.ndo o desvio dessa média, específico pala o contrato ou segurado {.

Modelo de Bühlmann-Straub

O modelo de Bühlmann é estendido introduzindo pesos positivos conhecidos.

Nos MLGMs a especificação dos pesos é introduzida substituindo @ por i= em
/PI«(Z/lu). A estrutura do preditor linear do modelo de Bühlmann permanece inal-
terada.

Modelo de Hlachemeister

O modelo de Hachemeister é um modelo que generaliza o modelo de Bühlmann

introduzindo dados colaterais, ou seja, mais informações que auxiliam na inter-
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pretação dos dados. A estrutura para o preditor linear é obtida tomando zij = zij

em (4.1).

Modelo Hierárquico de Jewell

Este modelo classifica o conjunto original de m apólices ou indivíduos de acordo

com um certo número de favores de risco. Considere a formulação de um mo-
delo misto para uma hierarquia de dois estágios. Temos que g(pijt) = v7i.Ít =
O + ui + uij, em que { denota o fator de risco de maior nível e .j denota a categoria

do segundo fator de risco e t é o índice da medida repetida para a combinação ({, .j).

O conjunto de parâmetros ui é o efeito aleatório pala o primeiro fator de risco.

O efeito aleatório uij caracteriza a categoria .j do segundo favor de risco dentro da

á-ésima categoria do maior fator de risco. Mais de dois fatores encaixados podem

ser especificados da mesma maneira.

Modelo de Classificação Cruzada de Dannenburg

Os modelos de classificação cruzada de Dannenburg são uma extensão dos mc-

delos hierárquicos estudados por Jewell e também permitem que os fatores de risco

ocorram próximos um dos outros, no lugar dos modelos encaixados completos. Por

exemplo, no modelo hierárquico de dois estágios descritos acima, não há um fator
de risco que descreva o segundo estágio sem a inteiação do primeiro.

O modelo de Dannenburg permite uma combinação dos efeitos aleatórios cru-

zados e encaixados e especificam o preditor linear para o modelo de dois estágios

como ?7ijt = © + uS ) + u(2) + uSZ), em que (1) e (2) se referem aos dois fatores

de risco envolvidos.
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4.2.3 Exemplo Prático do Modelo de Dannenburg

O modelo de classificação cruzada está ilustrado no exemplo de dados de seguro

de crédito mostrado no Capítulo l.

O modelo de classificação cruzada pode ser descrito pela seguinte equação

/3 + ui(i) + uj(2) + uij(12) + cij*, (4.2)

em que t se refere a t-ésima observação na célula ({,.j). No exemplo ilustrado identi-

ficamos o favor (1) como sendo o estado civil do devedor e o fatos (2) como o tempo

que está em seu emprego atual.

Originalmente o modelo de clmsificação assume que todos os componentes aleatórios

estado civil e tempo de trabalho são independentes com média zero e (5i = uar(uÍ:))),
;, - -«(«Sn), õ« - -,(«l:ln) e «' - V«(':j.).

Dannenburg, Kaas e Goovaerts (1996) dependiam de cálculos típicos e compli-
cados da teoria de credibilidade pala obter estimativas para o prêmio de risco em
termos de favores de credibilidade e médias ponderadas das observações em diferen-

tes células e níveis. Essas são funções dos componentes de variância desconhecidos

e da média geral para os quais eles propõem estimadores baseados em momentos. A

teoria de modelos mistos é util neste caso desde que fornece uma estrutura unificada

para a estimação do parâmetro de regressão /3 e dos componentes de variância (5i,

t52, (ii2 e o2 , junto com a predição dos efeitos aleatórios.

Serão ajustados dois modelos ao conjunto de dados, um será o modelo normal-

normal, isto é, supõe normalidade à distribuição dos dados e também à distribuição

dos efeitos aleatórios. O outro será o modelo gama-normal, isto é, supõe distribuição

gama aos dados e distribuição normal aos efeitos aleatórios.

Para o modelo misto normal-normal os resultados estão sumarizados na Tabela

4.1. O modelo foi ajustado com o software SAS pelo procedimento proc mixed, em
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Tabela 4.1: Modelo misto normal-normal: estimativas para os efeitos fixos e
componentes de variância pala os dados de seguro de crédito.

que o método da iTláxima verossimilhança restrita. é usado para estimei' os compcb

nentes de variância. A solução da predição dos efeitos aleatórios está na Tabela

A estimativa dos efeitos fixos, combinada com a predição dos efeitos aleatórios,

levam a predição do prêmio de risco dado na Tabela 4.3. Estes resultados são muito

próximos aos encontrados ein (Dannenburg, Kaas e Goovaerts 1996, p 105 Tabela

Na Tabela 4.3 temos as estimativas do pagamento do seguro de crédito para
cada cruzamento da variável estado civil e experiência. Por exemplo, pala uln

indivíduo solteiro que está há menos de 2 anos no seu anual emprego, a estimativa

do prêmio a ser pago é 181, 06 dólares. Este valor foi obtido somando a estimativa

média de prêmio de 244, 25 dólares, os valores preditos para os efeitos aleatórios

correspondentes ao nível l de estado civil --11, 86, nível l de experiência --51, 31 e
cruzalllento de ambos os níveis --0, 0144.

Na Figura 4. 1 temos à direita o histograma dos resíduos studentizados do modelo

e à esquerda o Q-Q Plot dos resíduos. Pelos gráficos vemos que o ajuste não foi

adequado, pois, no Q-Q Plot tanto a cauda superior como a inferior não estão
aderindo à rega e também no histograma os resíduos não estão seguindo a curva da

distribuição normal.

4.2

Efeito Parâmetro Estimativa Erro Padrão
Parâmetros de Efeitos Fixos      

Intercepto 0 244,25 35,45
Parâmetros da Variância      

Classe ã   992,52 1219,12
Classe .j   2569,31 2779,63

Clmse (ã,.j)   14,61 455,48
Erro a2 26,99 1928,25



4.2 Modelos de Credibilidade 87

Tabela 4.2: Modelo misto normal-normal: predição dos efeitos aleatórios para os
dados de seguro de crédito.

Tabela 4.3: Modelo misto normal-normal: estimativas do piêmio de risco baseadas
na estimativa do efeito fixo e predição dos efeitos aleatórios para os dados de

seguro de crédito.

Efeito Estado Civil Experiência Estima,uva Erro Padrão
Estado Civil l   11,865 21,19
Estado Civil 2   20,793 20,95
Estado Civil 3   32,659 21,21
Experiência   l 51,318 31,37
Experiência   2 5,596 31,36
Experiência   3 45,722 31,37

Expeiiência#Estado Clivil l l 0,014 3,80
Experiência#Estado Civil l 2 0,198 3,80
Experiência#Estado Civil l 3 0,358 3,80
Experiências'Estado Civil 2 l -0,002 3,79
Experiência#Estado Civil 2 2 o,101 3,79
Experiência#Estado Civi] 2 3 0,404 3,79
Experiência#Estado Civil 3 l -0,275 3,80
Experiência#Estado Civil 3 2 -0,268 3,80
Experiência#Estado Civil 3 2 1,023 3,80

    J
181,06 238,18 277,75
172,14 229,15 268,77
225,32 282,22 323,64



88 # .4pZácações em -Afuáha

-3 ;-2 -1 0 ] 2 ê ''3-22-1.4'-0;602 1 1.B 2,6 3'4-
Resídtios StudentizadoÉ

Quanlil

Figtua 4.1: Q-Q Plot dos resíduos studentizados e histograma dos resíduos
studentizados com a curva normal padrão pala o modelo normal-normal.

Tabela 4.4: Modelo misto gama-normal: estimativas para os efeitos fixos e
componentes de variância para os dados de seguro de crédito.

Devido à assimetria dos dados e também a não aderência dos dados ao modelo

normal-normal, os dados também foram analisados com um modelo misto gama-

normal com função de ligação logarítmica. Como a estimativa para o componente da

variância õi2 não é significativa, o modelo pode ser reduzido a dois efeitos aleatórios

sem interação. Esse novo modelo reduzido pode ser traduzido na seguinte forma do

preditor linear 77íjt = P + uf) + u(2). O modelo foi ajustado utilizando a técnica da
quase-verossimilhança penalizada (PQL) e implementado via SAS (macro GLIM-

MIX). Na Tabela 4.4 temos os resultados para os efeitos fixos e componentes de
variância, e na Tabela 4.5 a predição dos efeitos aleatórios.

Efeito Parâmetro Estimativa Erro Padrão
Parâmetros de Efeitos Fixos      

Intercepta P 5,475 0,14
Parâmetros da Variância      

Classe {   0,014 0,02
Classe .j   0,046 0,05

Erro a2 0,465 0,03
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Tabela 4.5: Modelo misto gama-normal: predição dos efeitos aleatórios pala os
dados de seguro de crédito.

Tabela 4.6: Modelo misto gama-normal: estimativas do prêmio de risco baseadas
na estimativa do efeito fixo e predição dos efeitos aleatórios para os dados de

seguro de crédito.

Na Tabela 4.6 temos as estimativas do prêmio de risco com base na estimativa

do efeito fixo e predição dos efeitos aleatórios para cada cruzamento das variáveis

estado civil e experiência. Por exemplo, para um indivíduo divorciado que está entre

2 e 10 anos no seu anual emprego, a estimativa do prêmio a ser pago é 229, 96 dólares.

Este valor foi obtido tomando a exponencial da soma da estimativa média de prêmio

de 5, 475 dólares com os valores preditos para os efeitos aleatórios correspondentes

ao nível 2 de estado civil 0, 08 e nível 2 de experiência 0, 042.

Na Figura 4.2 temos um histograma dos resíduos condicionais escalaies do mo

dolo gama-normal. Os resíduos escaleres são definidos poi

'««(3/)@

Comparando as estimativas do modelo normal-normal apresentadas na Tabela

Efeito Estado Civil Experiência Estimativa Erro Padrão
Estado Civil l   0,039 0,08
Estado Civil 2   -0,079 0,08
Estado Civil 3   0,119 0,08
Experiência   l -0,225 0,13
Experiência   2 0,042 0,13
Experiência   3 0,182 0,13

      j
á- l 183,27 239,36 275,33
á- 2 176,09 229,98 264,54
á- 3 214,64 280,34 322,46
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Figura 4.2 Histograma dos resíduos condicionais escaleres para o modelo
gama-normal.

4.3, com as estimativas do modelo gama-normal apresentadas na Tabela 4.6, no-
tamos que as estimativas do modelo gama-normal estão mais próximas das médias

apresentadas na Tabela 1.2. Além disso, o modelo gama-normal apresentou ser mais

simples, uma vez que os efeitos aleatórios cruzados não foram signiâcativos pala este
modelo.

4.3 Modelos para Seguros de Indenização l\'aba-
Ihista

Os dados sobre seguro de indenização trabalhista foram apresentados no Capítulo

1. Lembrando que a variável resposta é o número de trabalhadores que estão sob

indenização do seguro trabalhista anualmente, sendo que as observações estão divi-
didas em 133 classes de risco que foram observadas por um período de 7 anos.

Como os dados são uma contagem, um MLGM Poisson com ligação Ioga.rítmica

será ajustado aos dados, em que as classes de risco serão os efeitos aleatórios, que
serão assumidos seguir uma distribuição normal.

O MLGM Poisson fornece predições individuais pala cada classe de risco, esta é

uma característica importante na abordagem do aspecto marginal versus condicional

discutida no Capítulo 2.
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Serão ajustados dois modelos ao conjunto de dados, o primeiro modelo considera

apenas as classes de risco como efeito aleatório e a variável ano de observação sela

considerada como efeitos fixo, isto é, o ano afeta apenas a média da quantidade de

trabalhadores sob indenização. O segundo modelo considera o ano de observação

também como efeito aleatório além da classe de risco, isto implica que a variabilidade

da quantidade de trabalhadores sob indenização é afetada pela classe risco que o

trabalhador pertence e também pelo tempo de observação. O primeiro modelo é

conhecido como modelo de interceptor aleatórios e o segundo modelo é conhecido

como modelo de tendência temporal, este modelo possui intercepto e inclinação
aleatórios.

Em forma de notação, definimos os modelos da seguinte forma

yÍ:f u: «, Poisson(/zi:f)

em que Z/ij ({ = 1, . . . , 133 e j = 1, . . . , 7), representa o número de indivíduos que

estão sob indenização e que pertencem à classe de risco á e que estão no ano .j de
observação. Logo,

Modelo l

z .g (P:j ) Zog(Sa/arÍoÍj) + Õo + #i.4"oij + "i,o (4.3)

Modelo 2

Zog(Pij) Zog(SaZaráoij) + /3o + Pi.4noij + ui,o -} ui,i.'ân'{.j (4.4)

eln que Po e /3t são os efeitos fixos, ui,o e ui,i, são respectivamente, o intercepto classe

de risco específica e a inclinação.
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Tabela 4.7: Seguros de indenização trabalhista: estimativas dos parâmetros do
MLGM Poisson pelo método de quadratura de Gauss-Hetmite e da

quase-verossimilhança penalizada.

A variável Zog(SaZárão) entrará como o#sef no modelo, pois, como foi visto

na Figura 1.3 e comentado no Capítulo 1, esta variável representa uma medida. de

exposição

Assume-se que ui = (ui,o,ui,:y -, .A/'(O, D), em que D = deag(õo,.5i) e '5o

uar(u{,o) e (5t = uar(u{,i). Entre os indivíduos, assume-se que os efeitos aleatórios
são independentes.

Os modelos são ajustados utilizando o método da quadratura de Gauss-permite

adaptada com 20 pontos pelo software SAS via Proa Nlmixed e pelo método da

quase-verossimilha.nça penalizada (PQL) via SAS Proa GLIMMIX ou macro GLIM-
MIX

No modelo (4.4) as inclinações aleatórias não são significantes. Entretanto, lio

modelo (4.3) os interceptor aleatórios são significativos, e este modelo será utilizado

pata fazer as previsões.

Os valores preditos são dados por:

  PQL G-H adaptada
  Estimativa Eno Padrão Estimativa Erro Padrão

modelo (4.3)    
/3o -3,496 0,081 3,557 0,084
/3i 0,009 0,008 0,009 0,005
t5o 0,704 0,103 0,807 0,114

modelo (4.4)    
Po -3,497 0,081 -3,565 0,084

  0,012 0,009 0,009 0,011

Õo 0,708 0,103 0,810 0,115
  o,001 0,001 0,006 0,001
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Figura 4.3: Valores ajustados versus observados para o modelo (4.3) e histograma
dos interceptos aleatórios preditos.

n

Új {Zog(S«Zá,áo:j) + Â + Ó:Á,'o:j + â:,.} (4.5)

Na Figura 4.3 vemos o gráfico das ocorrêllcias de sinistro observadas e preditas

pelo modelo. Também temos um histograma dos valores dos interceptos aleatórios

preditos, estes valores são obtidos pelo método Bayes empírico quando utilizamos

a quadratura de Gauss-Hermite pala estimar os efeitos fixos e componentes de
variância.

Pata fazer uma avaliação da performance do modelo, foram retiradas algumas

observações do conjunto de dados e o modelo foi reajiistado sem essas observações.

Posteriormente os correspondentes valores preditos foram comparados com os valores
I'Pnlq

O modelo foi reajustado com o conjunto de dados sem as observações para o
ano 7 das classes de risco 11, 20, 70, 89 e 112. Essas observações retiradas serão
representadas pela variável Quantádadeez pala { - 11, 20, 70, 89 e 112. A Tabela

4.8 compara as previsões para estas classes de risco com os valores observados.

Tanto para o método da quadratura de Gauss-permite como para o método da

quase-verossimilhança penalizada (PQL) , os erros de predição mostrados na Tabela



94 q .4pZãcações em .Alhada

Tabela 4.8: Seguros de indenização trabalhista: previsões para as classes de risco
selecionadas.

Maiores ,4 tuaãs SiMstiÜi2spêiãdoi
PQZ, G-H adaptada
Erro Plúião Média Erro Padrão

5;47 10,47 1,52
l0,79 42,76 2,41

1,31 0,36 0,21
9,68 34,97 2,24

l0,58 37,25 2,83

Classe
11
20

70
89
112

Salário
229,83

1315,37
54,81
79,63

18.809,67

Quantidade
8

22
0

40
45

Média
l0,31
42,72

0,65
34,20
38,45

4.8 foram obtidos através do método delta. O método delta é utilizado quando

queremos fazer inferências sobre funções do vetor de parâmetros original. Neste caso
a variância a sei estimada é uma função não-linear de variáveis aleatórias definida

segundo a. equação mostrada em (4.5). Pala maiores detalhes do método delta veja,

por exemplo, Billingsley(1986).

Analisando a Tabela 4.8 notamos que as predições por ambos os métodos são

muito parecidas, embora os erros padrão sejam um pouco distintos. Pelo método da

quadratura de Gauss-permite adaptada os erros padrão obtidos pelo método delta
são menores. Em geral, as predições são satisfatórias, apenas no caso da classe 20

o valor foi superestimado. Isto se deve ao fato da queda do número de sinistros e
também do sálaiio anual no sétimo ano para esta classe, pois, enquanto que nos

demais anos a média para esta classe foi de 59 sinistros e 1845 de salário anual, no

sétimo ano o salário caiu pala 1315, 37 e o número de sinistros caiu drasticamente

pa-ra 22. Embora no ano anterior o número de sinistros já tenha caído para 35, o
modelo não captou esta queda, mas como foi visto o tempo não foi significativo como

efeito aleatório, ou seja, na maioria das classes não existia uma tendência temporal

como parece ocorrer nesta classe.
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4.4 Reservas de Sinistro

Como foi dito no Capítulo 1, estimar a reserva de sinistro é muito importante,

pois assim a seguradora pode dispor do dinheiro na quantidade e hora certas. Não
sofrendo o risco de não haver reserva suficiente para honrar as obrigações com seus

segurados, nem pol outro lado deixar reserva excedente perdendo a oportunidade

de multiplicar os ganhos em aplicações financeiras.

O objetivo é prever a continuidade do valor de reserva para cada sinistro em par-

ticular. Os dados disponíveis são valores acumulados do mesmo sinistro distribuídos

por ano de chegada e desenvolvimento, logo a suposição de independência não é
válida e, portanto, um modelo misto se encaixa bem neste exemplo.

Como os valores são estritamente positivos, um MLGM com distribuição gama

será ajustado. Lembrando que para o ajuste do modelo foi utilizado um subconjunto

dos dados com os 8 primeiros anos de observação e os demais anos serão utilizados
na validação do modelo.

Seguindo a metodologia clássica do triângulo de run(2#, o preditor linear pata
esse modelo seria da seguinte forma:

g(P:j) (4.6)

em que ai denota os parâmetros do ano de chegada para i- 1, . . . , 9 e Pj denota os
parâmetros do ano de desenvolvimento para .j = 1, . . . , 9.

Porém, neste caso corremos o risco da superparametrização, pois serão 17 parâmetros

para serem estimados apenas nos efeitos fixos.

Uma. alternativa a este modelo é a chamada curva de Hoeil, que além do ano de

chegada e de desenvolvimento também utiliza o ano de calendário como variável e

tem a seguinte forma:
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g(Pij) = ai + /3 * Zog(.j) + 7 * .j, (4.7)

em que ai denota os parâmetros do ano de chegada para { ' 1, . . . , 9, /i o parâmetro

do logaritmo do ano de desenvolvimento e ,y o parâmetro do ano de calendário.

A matriz de efeitos fixos é composta por uma linha pala cada sinistro, 8 colunas

de 0 e 1, onde l indica que o sinistro foi avisado naquele ano, uma coluna composta

pelos valores do ano de calendário, outra coluna com o ano de desenvolvimento e
uma última coluna composta com o logaritmo do ano de desenvolvimento, seguindo

a curva de Hoerl.

A matriz de efeitos aleatórios é composta por uma linha para cada sinistro e
uma coluna com o ano de desenvolvimento.

Na Tabela 4.9 vemos as estimativas dos parâmetros pelo método PQL.

Tabela 4.9: Reservas de Sinistro: estimativas dos parâmetros pelo método da
quase-verossimilhança penalizada.

Efeito
Ano Chegada

Parâmetro ];;gt:iiiiãjRã Fli:Ü lj;iÜãÓ

a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
7

6,142
11,354
14,084
20,425
27,521
31,251
37,023
-4,309
-3,201
4,123

0,382
0,625
0,985
1,216
1,423
1,653
2,069
0,281
0,436
0,562

Ano Calendário
Ano Desenvolvimento

Log Ano Desenvolvimento
Cov Efeitos Aleatórios

bi
bi2 := b2t

5,374
0,259

1,241
0,305
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Na Tabela 4.10 temos os valores observados da paire inferior do trio.ngulo mos.

tudo na Tabela 1.5 e que serão comparados com os valores preditos através do
modelo ajustado que estão na Tabela 4.11

Tabela 4.10: Reservas de Sinistro: paire inferior do triângulo de run(Z#,
pagamentos acumulados de sinistros observados(em mil).

Ano
Chegada

l
2
3
4

5
6
7
8

Ano de Desenvolvimento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3480
4129
3241
2542
2870
3412
3584

3857
2961
2147
2538
3182
3104

2489
1785
2215
2935
2468

1359
1822
2678
2005

1671
2035
1711

1765
15271288

Tabela 4.11: Reservas de Sinistro: parte inferior do triângulo de rwn(Z#,
pagamentos acumulados de sinistros preditos(em mil).

Ano
Chegada

l
2

3

4
5

6

7
8

Ano de Desenvolvimento
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3710
3921
3487
2480
2832
3154
3210

3620
3203
2028
2478
2897
2800

2847
1698
2113
2602
2298

1320

1910
2231
1851

1748
1864
1634

1677
1198 1377

Os valores pieditos foram obtidos para cada sinistro e depois foi feita a suma-
rização para cada célula. O resultado em geral foi muito satisfatório, apenas nos
sinistros do sétimo ano de chegada e do quinto ano de desenvolvimento em diante o

resultado foi ligeiramente subestimado
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Na Figura 4.4 temos os gráficos dos valores ajustados versus os observados à

esquerda, onde nota-se que os pontos ficaram bem ajustados, pois estão concentrados

em cima da rota # = y.

Nesta mesma figura temos o gráfico dos valores preditos versus os observados

à direita, neste gráfico os pontos estão mais espalhados ao redor da reta do que

no anterior, principalmente acima dela, indicando que os pontos tenderam a ser
subestimados como já foi comentado.

0
0 0

11F;;;::. 0

Q
00

0a H
0ã

0

õ .4a ê(D IXD 16n 2m 24(D 28m D 4m 8(D lm 16n 2iH)
l l

Valores.Ajc6tod06.Predição

Figura 4.4: Gráfico dos pagamentos acumulados ajustados versus observados (à
esquerda) e gráfico dos pagamentos acumulados preditos versus observados (à

direita).
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5 Clon,siderações Fina'is

Com os resultados apresentados no Capítulo 4, vimos que os MLGMs apresen-

taram um importante avanço no estudo de dados coirelacionados, principalmente

quando o interesse é estudar o comportamento de um indivíduo ou grupo de in-
divíduos em particular. A inclusão do efeito aleatório no preditor linear permite

fazer previsões para um indivíduo ao longo tempo no caso de um estudo longitudi-

nal ou previsões para um grupo específico no caso de dados agrupa.dos, o que antes

com os modelos marginais não era possível.

Com relação ao aspecto computacional, os MLGMs apresenta.ram uma dificul-

dade um pouco maior, já que envolve o cálculo de ulrla integral em alta dimensão.

Ambos os métodos apresentados neste trabalho possuem algumas restrições quanto

sua performance em determinadas condições. Por exemplo, a quadratura de Gauss-

Hermite apresenta problemas quando há mais de dois efeitos aleatórios no modelo

ou efeitos aleatórios encaixados. Já o l-método da quase-verossimilhança penalizada

apresenta problemas de viés, subestimação dos componentes da variância e supe-

restimação dos erros padrão quando os efeitos aleatórios são heterogêneos, talvez
porque existam várias fontes de variabilidade.

Como o estudo dos MLGMs ainda é recente, há muito o que desenvolver a
respeito deste tópico. Dentre alguns estudos que seriam de interesse podemos citar

extensões do teste escore para componentes da variância discutido por Verbeke e

Molenbelghs (2003), da metodologia de influência local para MLGMs com estrutura

condicional proposta por Zhu e Lee (2003) e dos métodos de alavancagem e análise

de resíduos usualmente aplicados em MLGs para MLGMs com estrutura marginal.
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Anexo A: Programa SAS para análise dos dados de seguro de crédito

data Dannenburg

input estadocivil tempotrabalho pagamento

cards

1 1 75.3
1 1 7.72

2 1 54.92
2 1 164.222

LIJ

3 1 363.10
3 1 267.58

1 2 158.72
1 2 616.01

2 2 513.14
2 2 40.35

3 2 173.69
3 2 63.47

1 3 293.78
1 3 185.62
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1+ Aná\i,se com PROA MIXED '':l

proc mixed method=reml noclprint datam

class estadocivil tempotrabalho;

motel pagamentos/solution outpred=pdatal

random estadocivil tempotrabalho estadocivil#tempotrabalho / solutionl

run;

1+ Aná\ise com Q ma,cro Gtivnmil '': l

%glimmíx(data=Dannenburg,

stmts

class estadocivil tempotrabalho;

model pagamento = / solutionl

random estadocivil tempotrabalho estadocivil+tempotrabalho / solution;)

procopt=covtest,

error-gamma,

errdev=ga.mma,

link=log,

out=gammaresult

) run;

1+ A'n,alise co'm PROCI GLIMMIX - Dis'poqíuel, se'rne'rate 'nü versão 9.1.3 , 'm,esTRo

resultado dü'macro ''l

proc glimmix data=Dannenburg method=RSPL

class estadocivil tempottabalho;

model pagamento = / dist=gamma link=log solutionl

Dannenburg covtestst;
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random estadocivil tempotrabalho estadocivil'Ktempotrabalho/solution;

output out=gammaresultglimmix;

run;

.4nezos
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Anexo B: Programa SAS para análise dos dados de seguro de Inde-
nização l\'abalhista

data indenizacao;

input classerisco ano quantidade salarioanuall

cardsl

1 1 1 32.32
1 2 4 33.78

2 1 3 45.99
2 2 1 37.89

3 1 5 289.05
3 2 8 392.18

4 1 2 75.3
4 2 0 NA

5 1 15 310.39
5 2 10 292.46

6 1 27 291.78
6 2 44 267.44

7 1 1 75.3
7 2 1 75.3

1+ De\atar a,s obsemações com sainha ü or missing +l

data indenizacao;

set indenizacao;

if salaiioanual=0 then delete;
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if salarioanual='.' then deletel

run;

dataindenizacao;

setindenizacao;

logsalaiio= log(salarioanual) ;

run;

1+ Anâise com GLMMs: usando SAS macro Ghmmi= , intercepto e in(Mnação

ctl,mtÓÜos+ l

%glimmix(data=indenizacao,

stmts

class classeriscol

model quantidade = ano / solution;

random intercept ano/ subject=classerisco type=un g gcorrl),

procopt=covtest,

error::poisson,

eirdev=poisson

link=log,

oaset=logsalaiio,

out=poissonresult) run;

1+ Faz um modelo sãmpti$cado: somente com {nterceptos aleatohos+ /

%glimmix(data=indenizacao,

stmts=%str(

class classerisco;
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modem quantidade :: ano / solutionl

random intercept / subject=classerisco type=un g gcorr;),

procopt=covtest,

error;:poisson,

errdev=poisson,

link=log,

ofTset=logsalario,

out=poissonresult) run;

1+ Análise com SAS PROCI GLIMMIX Motel,o Clompl,eto+l

I'' RSPL: REML para campo'Rentes da uaüância,, lsa PQL de Breslou 8 CI,aW,on,

tt903)*l

proc glimmix dat

class classerisco ;

modem quantidade = ano / dist=poisson solution offset=logsalaiiol

random intercept ano / subject=classerisco type=un;

output out=glimmixpoissonresult pred(ilink)=p stderr(ilink)=s;

run;

1+ Contpara, com modelo de som,ente ã;nterceptos aleatóüos %l

proc glimmix data=indenizacao method=RSPL

class classerisco ;

model quantidade = ano / dist=poisson solution ofTset=logsalariol

random intercept / subject=classerisco type=simple;

output out=glimmixpoissonresult pred(ilink)=p stderr(ilink)=s;

a=indenizacao method=RSPLPZ
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run;

l+' Análise com PROCNLMIXED - Mâodo da Q'uadratura, e 'utiliza bares emT)íü,co

l)ara prever os efeitos üleatóhos + l

proa nlmixed data=indenizacao qpoints=201

parms beta0=-3.5407 beta1=0.01263 dl1=0.7097 d22=0.001 d12=0.0003;

teta=beta0+betal 4' ano+b0+b 1* ano ;

mu=exp(teta)*salarioanual;

modem quantidade Poisson(mu);

predict mu out=nlmixedresultl

iandom bO bl normal(l0,01 ,jdll,d12,d221) subject=classerisco out=ebl

run;

1+ Compara. com Titodel,o de se'm,ente interceptos al.eatóüos+ l

proc nlmixed data=indenizacao qpoints-15;

paims betão::-3.5407 betal=0.01263 dl1=0.7097;

teta=beta0+betal#ano+b01

mu= exp(teta)*salaiioanual;

model quantidade Poisson(mu) l

predict mu out=nlmixedresult;

iandom bO normal(0,dll) subject=classerisco out=eb;

run;
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Anexo C: Programa SAS para análise dos dados de reserva de sinistro

data reserva;

input sinistro anochegada anodesenvolvimento pagamentos

cards;

1 1 1 127.68
1 2 1 208.63
1 3 2 125.21

2 1 5 98.69
2 2 5 210.38
2 3 7 184.55

3 1 8 214.25
3 2 8 415.6
3 3 8 527.51

4 1 12 87.95
4 2 12 134.47
4 3 14 99.24

1% Cla,l,cul,ar o an,o de cütendaüo e para, o T)redutor da, cqmü de Hoel +l

data reserva;

set reserva;

anocalendario = anochegada + anodesenvolvimento - 21

logdesenvolvimento = log(anodesenvolvimento) ;

run;

1% An,alise co'm, GLMMs: usando SAS macro G\immi= , àntercepto e in,clino,ção

üleatóüos+ l
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%glimmix(dat

stmts

class anochegada;

model pagamento = anochegada + logdesenvolvimento + anocalendatio / solution;

random intercept anodesenvolvimento/ subject=sinistro type=un g gcorr;),

piocopt ::covtest ,

error=gamma,

errdev=gamma,

link=log,

out=gammaresult) run;

a,:=TeSerVa,
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