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Motivação Descrição dos dados

Dados de difusão de televisão a cabo nos E.U.A. (Federal
Communications Commission, 1993)

• As observações correspondem a 282 comunidades de
assinantes de televisão a cabo

• Resposta: Proporção de assinantes de televisão que
adquirem serviços adicionais.

• Covariáveis
• lin = logaritmo da renda média na franquia (dada em

milhares de doláres)
• child = Porcentagem de crianças na franquia
• ltv = Número de canais com sinal local
• agehe = Idade do sistema de televisão a cabo
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Motivação Histograma de feqüência

Figura: Histograma de freqüência e gráfico box-plot para a proporção
de assinantes de televisão a cabo que adquirem serviços adicionais.

XI Escola de Modelos de Regressão 3 / 22 APOIO FINANCIERO CAPES, FAPESP



Modelagem Proposta

Estendemos o modelo de regressão beta proposto por Ferrari &
Cribari-Neto (2004) para admitir a presença de zeros e/ou uns.

• Flexibilidade na função de ligação.
• Semelhança aos MLGs.
• Software disponível betareg (R, www.r-project.org), proc
nlmixed (GLIMMIX, SAS).

• Medidas de diagnóstico e influência (Espinheira, Ferrari &
Cribari–Neto (2008a, 2008b)).
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Densidade para a variável resposta Densidade

bic(y ;α, µ, φ) =


α, se y = c,
(1− α)f (y ;µ, φ), se y ∈ (0,1),

0, se y /∈ (0,1) ∪ {c},

f (y ;µ, φ) =
Γ(φ)

Γ(µφ)Γ((1− µ)φ)
yµφ−1(1−y)(1−µ)φ−1, y ∈ (0,1).

• Temos que c ∈ {0,1}, Γ(·) é a função gama, 0 < α < 1,
0 < µ < 1, e φ > 0.

• P(y = c) = α.
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Densidade para a variável resposta Modelagem de regressão

• (y1, . . . , yn)> um vetor de variáveis aleatórias
independentes.

• yt segue uma distribuição bic(αt , µt , φ), t = 1, . . . ,n.

•

h(αt) =
M∑

i=1

ztiγi = ζt ,

g(µt) =
m∑

i=1

xtiβi = ηt ,

• γ = (γ1, . . . , γM)> e β = (β1, . . . , βm)> são vetores de
parâmetros de regressão desconhecidos.

• zt1, . . . , ztM e xt1, . . . , xtm são observações de variáveis
exógenas conhecidas.

• h : (0,1)→ IR e g : (0,1)→ IR são funções de ligação.
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Densidade para a variável resposta Log-verossimilhança

Função de log-verossimilhança

• `(θ) = `1(γ) + `2(β, φ).

• `1(γ) =
∑n

t=1 `t(αt), `2(β, φ) =
∑

t :yt∈(0,1) `t(µt , φ).

`t (αt ) = It logαt + (1− It ) log(1− αt ).

`t (µt , φ) = log Γ(φ)− log Γ(µtφ)− log Γ((1− µt )φ) + (µtφ− 1) log yt

+ {(1− µt )φ− 1} log(1− yt ).

• It = 1l(yt = c), com c ∈ {0,1}.

`1(γ) é a “log-verossimilhança” de um MLG com resposta
binária. (McCullagh & Nelder 1989, §4.4.1).
`2(β, φ) é a “log-verossimilhança” de um modelo de
regressão beta. (Ferrari & Cribari–Neto, 2004).
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Densidade para a variável resposta Log-verossimilhança

• Os modelos de regressão beta inflacionados pertencem à
família dos modelos aditivos generalizados para locação,
escala e forma, em inglês “generalized additive models for
location, scale and shape" GAMLSS (Rigby &
Stasinopoulos, 2005).

• Denotamos por RBIZ o modelo de regressão beta
inflacionado no ponto zero.

• Implementação do modelo RBIZ se encontra disponível no
pacote gamlss.dist (Ospina, 2006):
url=http://cran.r-project.org/web/packages/
gamlss.dist/BEZI
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Densidade para a variável resposta Estimação do modelo

• Estimamos um modelo de RBIZ com estrutura
logit(α) = γ0 + γ1lin + γ2child + γ3agehe + γ4ltv ,
logit(µ) = β0 + β1lin + β2child + β3agehe + β4ltv ;

• O modelo é estimado por máxima verossimilhança.

Tabela: Estimativas de máxima verossimilhança com erros padrões

Estimador Estimativa Erro Padrãobγ0 -1.91332 4.66688bγ1 0.09228 0.47763bγ2 0.00001 0.01585bγ3 0.02119 0.01852bγ4 -0.09077 0.05269bβ0 -7.83031 1.58294bβ1 0.64117 0.16248bβ2 0.00886 0.00536bβ3 0.00538 0.00722bβ4 0.01673 0.01879bφ 6.05032 0.52647
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Densidade para a variável resposta Seleção do modelo

• Usando o critério de Akaike selecionamos o modelo

logit(α) = γ0 + γ4ltv ,
logit(µ) = β0 + β1lin.

• φ é constante para todas as observações.
• AIC igual a 121.9194.
• O teste da razão de verossimilhanças de

H0 : β2 = β3 = β4 = γ1 = γ2 = γ3 = 0 contra H1 : pelo
menos uma desigualdade não é satisfeita, leva ao valor da
estatística Λ = 4.7870 e um p-valor igual a 0.5714

• H0 não é rejeitada aos níveis de significância usuais.
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Densidade para a variável resposta Correção de viés

Estendemos os resultados de correção de viés dados em Ospina,
Cribari–Neto & Vasconcellos (2006) para o modelo de regressão beta
inflacionado.
Tabela: Estimativas de máxima verossimilhança e suas versões corrigidas com erros padrões

Estimador Estimativa Erro Padrão
γ̂0 -0.71435 0.31182
γ̃0 -0.71435 0.31182
γ̂4 -0.09054 0.04722
γ̃4 -0.09054 0.04722
β̂0 -8.29788 1.46403
β̃0 -8.29787 1.52687
β̂1 0.73626 0.14387
β̃1 0.73626 0.14996
φ̂ 5.94906 0.51718
φ̃ 5.89983 0.46565
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Densidade para a variável resposta Análise de resíduos

Com base no processo iterativo Scoring de Fisher para γ e β
propomos resíduos padronizados e ponderados (Espinheira, Ferrari &
Cribari–Neto, 2008). Adicionalmente, utilizamos resíduos quantil
aleatorizados (Dunn & Smyth, 1996).

Figura: Gráficos de resíduos. Dados de difusão de televisão a cabo.
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Densidade para a variável resposta Envelope simulado

Figura: Gráficos normais de probabilidades com envelopes simulados. Dados de difusão de
televisão a cabo.
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Medidas de influência Influência local

• Seja θ o parâmetro de interesse. Investigamos as direções
dos maiores afastamentos no ponto ω0 através do cálculo
da curvatura normal conforme da superfície
F (ω) = 2{`(θ̂)− `(θ̂ω)} (Poon & Poon, 1999).

• A curvatura normal conforme no ponto ω0 na direção d é

Bd (θ) =
|d>F̈d |
||F̈ 2||F

=
2|d>∆> ῭−1∆d |
||2∆> ῭−1∆||F

• Um autovetor será q–influente se |Bei (θ)| ≥ q/
√

r ,
q = 1, . . . , r .

• Escolhendo o valor de q temos que uma direção ei é
influente de acordo com a magnitude de seu corresponde
autovalor normalizado λ̂i = λi/

√∑r
i−1 λ

2
i .
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Medidas de influência Observações influentes

• Ej é o j-ésimo vetor (vetor de perturbação básico) da base
canônica Θ = {E1, . . . ,Er} de IRr .

• ei =
∑r

j=1 aijEj e
∑r

j=1 a2
ij = 1.

•
λmax = λ∗i ≥ · · · ≥ λ∗k ≥ q/

√
r > λ∗k+1 · · ·λ∗r ≥ 0

• A contribuição agregada do j-ésimo vetor básico da base
de todos os autovetores q-influentes é

m[q]j =

√√√√ k∑
i=1

λ∗i a2
ij . (1)
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Medidas de influência Observações influentes

• A contribuição total é mj =
√∑r

i=1 λ
∗
i a2

ij .

• A curvatura normal conforme BEj = m2
j .

• Comparamos BEj contra 2b = 2tr(F̈ )/r
√

tr(F̈ 2)

(observações influentes considerando a contribuição total)

• Comparamos m[q]j contra
√

2m[q] (observações influentes
considerando a contribuição agregada dos autovetores
q-influentes).
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Esquemas de perturbação Ponderação de casos

• Função de log-verossimilhança perturbada

`(θ|ω) = `1(γ|ω)+`2(β, φ|ω) =
n∑

t=1

ωt`t(αt)+
∑

t :yt∈(0,1)

ωt`t(µt , φ)

• ω0 = (1,1, . . . ,1)> um vetor n × 1.

• Matriz de perturbação

∆ =

∆γ

∆β

∆φ

 =

 Z>P̂ĜÊ1

φ̂X>HT̂ Ê2

û
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Esquemas de perturbação Gráficos de influência local

Figura: (a) Autovalores normalizados em módulo, λ∗i , com valores de q e (b) influência
devida à contribuição agregada de todos os autovetores, m[q]j ; esquema de ponderação de
casos.
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Esquemas de perturbação Análise confirmatória

Estimativas, erro padrão e DRP dos parâmetros do modelo
quando são retiradas observações influentes

Observações bγ∗0 bγ∗4 bβ∗0 bβ∗1 bφ∗
−0.70673 −0.09099 −8.31490 0.73794 5.92453

14 (0.02117) (0.00048) (0.00903) (0.00009) (0.51692)

−1.066% 0.497% 0.205% 0.228% −0.412%

−0.72148 −0.08877 −7.91028 0.69729 6.02219
19 (0.02115) (0.00048) (0.00901) (0.00009) (0.52599)

0.998% −1.954% −4.671% −5.292% 1.229%

−0.71795 −0.08929 −8.29446 0.73607 5.92458
29 (0.02116) (0.00048) (0.00903) (0.00009) (0.51692)

0.503% −1.380% −0.041% −0.025% −0.411%

−0.71795 −0.08929 −8.82054 0.78856 6.24830
108 (0.02116) (0.00048) (0.00890) (0.00009) (0.54730)

0.503% −1.380% 6.298% 7.103% 5.030%

−0.71385 −0.08922 −7.92558 0.69880 5.99707
14, 19 (0.02118) (0.00048) (0.00907) (0.00009) (0.52486)

−0.069% −1.457% −4.486% −5.087% 0.807%

−0.71032 −0.08974 −8.31129 0.73772 5.90004
14, 29 (0.02118) (0.00048) (0.00909) (0.00009) (0.51582)

−0.564% −0.883% 0.161% 0.198% −0.824%

−0.72513 −0.08750 −7.90735 0.69713 5.99714
19, 29 (0.02117) (0.00048) (0.00907) (0.00009) (0.52486)

1.509% −3.357% −4.706% −5.314% 0.808%

−0.71749 −0.08795 −7.92247 0.69863 5.97201
14, 19, 29 (0.02119) (0.00048) (0.00913) (0.00009) (0.52373)

0.439% −2.860% −4.524% −5.110% 0.385%
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Esquemas de perturbação Impacto relativo percentual no valor ajustado

Tabela: Medida de impacto DQMRP e EAMRP para os valores ajustados (em porcentagem)

observações retiradas
Medida 14 19 29 108 14,19 14,29 19, 29 14, 19, 29
DQMRP 0.031% -0.128% 0.034% -0.063% -0.096% 0.066% -0.093% -0.061%
EAMRP 0.039% -0.103% 0.050% -0.048% -0.063% 0.089% -0.052% -0.012%

• Modelo para α. A probabilidade de não haver assinantes que
adquirem serviços é menor para comunidades com poucos
canais com sinal local.

• Modelo para µ. Para comunidades em que há assinantes que
adquirem serviços, à medida que aumenta a renda da
comunidade há uma tendência de aumentar a proporção média
desses assinantes.
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Esquemas de perturbação Resultados gerais

Resultados

• Utilizando o esquema de perturbação de casos se destacaram
as observações 14, 19 e 29 como influentes.

• A observação 108 foi detectada como aberrante nos gráficos de
resíduos.

• A análise confirmatória indica que tais observações não exercem
muito impacto na estimação do modelo.

• Os gráficos normais de probabilidade com envelope simulado se
apresentam com uma assimetria na distribuição do resíduo
considerado.

• O resíduos propostos parecem ser adequados para o modelo.

• O modelo de regressão beta inflacionado em zero mostrou-se
adequado par descrever os dados.
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