








Resumo

A presente dissertação é escrita no âmbito de um estágio curricular de 6 meses, realizado

na sede da empresa adidas, situada na cidade de Herzogenaurach, na Alemanha, inserido

na equipa de Innovation.

Na sua origem está o facto de as compras online serem cada vez mais uma realidade, e um

fator completamente determinante não só nas poĺıticas como no bom desempenho nas ven-

das de muitas empresas, grupo de que a adidas faz parte. Assim sendo, um dos objetivos

principais de cada empresa é que a experiência dos clientes online seja cada vez melhor, o

que passa por torná-la mais intuitiva, informativa, confortável e interativa. Na sequência

desta ideia, traçou-se o objetivo de que fosse posśıvel a experimentação online, virtual, dos

produtos de vestuário da empresa. Em primeiro lugar, seria portanto necessário recriar as

dimensões corporais do consumidor, a partir de um conjunto muito restrito de dados por

ele disponibilizados, de uma forma precisa e rápida.

O que foi feito ao longo do estágio, e que se encontra nesta dissertação, são diferentes

modelos de previsão das medidas antropométricas femininas que se consideraram mais

relevantes para fazer o ajuste referido anteriormente, assim como um estudo e descrição

teórica pormenorizada da aplicação desses modelos a dados concretos.

Os métodos estat́ısticos a que se recorreu e que se abordam ao longo da dissertação são

fundamentalmente regressão robusta, regressão linear univariada e regressão linear mul-

tivariada. São também apresentadas as razões/condições que justificaram a utilização de

cada um, bem como alguns resultados paralelos, como análise do impacto de outliers,

gráficos para testes de hipóteses e intervalos de confiança.

Palavras-chave: medidas antropométricas, regressão, análise multivariada, regressão

robusta, inferência estat́ıstica.

3



4



Abstract

The present dissertation is written within the context of a curricular internship with the

duration of 6 months, held in adidas headquarters, in Herzogenaurach, Germany, on the

Innovation team.

As motivation is the fact that online shopping is a growing reality, and a crucial factor

not only for companies’ overall income, but also on the decision making process and the

development of market strategies. Adidas is not an exception. Therefore, one of the main

objectives of a large group of companies is to improve the online experience of its custo-

mers, by making it more intuitive, informative, comfortable and interactive. Seeking this

directives, the dream of trying adidas’ aparel products online arose. In order to accom-

plish it, it has to be created a procedure to adjust the specified product to the individual

silhouette of each costumer, that has to be presented to him in the simplest possible way.

What has been done throughout the internship and is presented in this dissertation, are

different predictive models for the most relevant female anthropometric measures, in order

to execute the previously mentioned adjustment, as well as their theoretical foundations

and the respective analysis of the obtained results.

The multiple approaches are based fundamentally on the following statistical methods:

robust regression, univariate linear regression and multivariate linear regression. It is

discussed the reasons and conditions behind these approaches, and shown some parallel

results, like the impact of outliers, plots for hypothesis tests and confidence intervals.

Keywords: anthropometric measures, regression, multivariate analysis, robust regres-

sion, statistical inference.
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3.1.4 Estimador de máxima verosimilhança de Σ . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1.5 Intervalos de confiança para as predições . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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4.2 Gráficos de dispersão da idade contra as variáveis de resposta . . . . . . . . 52
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Caṕıtulo 1

Introdução

A presente dissertação surge na sequência de um estágio curricular de 6 meses, realizado

na sede da empresa multinacional adidas, situada na cidade de Herzogenaurach, na Ale-

manha. O referido estágio foi efetuado no seio da equipa de Innovation.

Com o desenfreado desenvolvimento tecnológico e com o crescimento exponencial da quan-

tidade de dados em formato digital dispońıveis que se fazem sentir no mundo atual, o peso

e relevância da estat́ıstica são cada vez maiores. Neste momento, o bom aproveitamento

destes recursos revela-se não só útil, como necessário para a permanência competitiva das

empresas no mercado. Empresas gigantescas como é o caso da adidas, sentem cada vez

mais a contra-intuitiva necessidade de prestarem serviços personalizados que se adaptem

às necessidades de cada cliente em particular, o que dada a sua quantidade astronómica,

se torna inconceb́ıvel sem recorrer a diversos recursos estat́ısticos e de data mining, como

inferência, regressão, métodos de classificação e regras de associação.

Cada tipo de negócio vive e tira vantagem de informações diferentes sobre o cliente. As-

sim como uma cadeia de supermercados tirará vantagem do quão melhor conseguir com-

preender o quotidiano e as necessidades diárias dos seus consumidores, uma agência de

viagens conseguir aferir e conciliar o poder económico com os interesses de cada pessoa,

empresas na área do vestuário, como é o caso da adidas, tiram um grande proveito em

conseguir descrever a silhueta corporal de cada um dos seus clientes. Realizar esta ava-

liação pessoalmente, ou forçar os clientes a descreverem e fonecerem pormenorizadamente

esta informação à adidas, não são poĺıticas viáveis. Nesse sentido, a solução passa por

conceber um modelo que o consiga fazer de forma automática, e que dependa apenas de

dados relativamente simples, fornecidos por cada utilizador. Esta dissertação centra-se na

11



conceção desses modelos, bem como na definição e avaliação do conjunto mı́nimo de dados

a recolher do consumidor, de maneira a que os modelos sejam o mais precisos posśıvel, e

a que a recolha dos dados seja simples.

No processo foram usados dados provenientes da base de dados CEASAR, que serão apre-

sentados com mais detalhe na secção que lhes é referente, mas que são compostos essencial-

mente por medidas antropométricas e informações demográficas de indiv́ıduos dos Estados

Unidos da América. O trabalho apresentado na dissertação, foca-se exclusivamente no es-

tudo do género feminino, já que a silhueta dos dois géneros terá que ser prevista por

modelos independentes, e este se revelou mais problemático numa fase inicial do projeto

da adidas.

Tendo como foco o objetivo final da adidas, de conseguir descrever a silhueta de cada

cliente na sua totalidade, esta dissertação insere-se numa fase ainda preliminar desse pro-

jeto. Com aconselhamento interno da empresa, foi estipulado que o primeiro passo no

processo de descrição da silhueta feminina, seria prever a lista das seis seguintes medidas

antropométricas, por se considerarem as mais relevantes no ajuste da roupa ao corpo femi-

nino: comprimento do braço, comprimento da perna, comprimento do tronco, peŕımetro

da anca, peŕımetro da cintura e peŕımetro do peito. Também seguindo aconselhamento

interno, estabeleceu-se que a predição destas medidas deveria ser feita, recorrendo ao con-

junto (ou a um subconjunto) das seguintes informações pessoais da cliente: idade, altura,

peso, número de calçado, número e copa de soutien, etnia e número de filhos. Desde que

os modelos tenham um poder de predição elevado, é do interesse que a lista de informações

pessoais utilizada seja a menor e a menos intromissiva posśıvel. Sumariando, a presente

dissertação foi realizada com o intuito de estudar os modelos que melhor expliquem as

seis medidas antropométricas de ajuste da roupa, a partir da lista de informações pessoais

referida, tentando que essa lista se mantenha a mais reduzida posśıvel, tendo como suporte

a base de dados CEASAR.

O principal problema com que fomos confrontados foi o de existirem silhuetas muito

d́ıspares, proveniente essencialmente da existência de muitos indiv́ıduos com excesso de

peso. Fruto deste facto, a primeira abordagem consistiu em usar modelos de regressão

robusta, especificamente modelos LTS (Least Trimmed Squares), que teoricamente lidam

de forma mais eficaz com este tipo de dados. Este método foi utilizado não só com o

propósito de obter uma explicação mais precisa para a faixa de mulheres mais homogéneas

da população, como para tentar identificar um padrão entre os grupos de outliers das seis
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variáveis antropométricas a prever. Derivado da impossibilidade de obtenção desse padrão,

de seguida foi tentada uma abordagem diferente ao problema. Esta passou por restringir

os dados apenas aos que se enquadrassem na população alvo da adidas, através de critérios

baseados na idade e no IMC (Índice de Massa Corporal). Tendo em conta as elevadas

correlações entre as variáveis a prever - três medidas de comprimento e três medidas de

circunferência -, foram efetuados dois modelos de regressão linear multivariada, com o

objetivo de obter intervalos de confiança para as predições mais precisos do que os obtidos

ao fazer seis modelos independentes, um para cada uma das variáveis a prever.

O segundo caṕıtulo inicia-se com considerações teóricas sobre os modelos robustos na

generalidade, o seu surgimento, e a sua evolução em termos de metodologia e eficiência.

Culmina no modelo baseado no estimador LTS, modelo robusto aplicado ao nosso estudo.

Para este modelo em particular, é apresentada uma motivação, fundamentação teórica da

metodologia, e é descrito um algoritmo de implementação computacional.

No terceiro caṕıtulo são dispostos os resultados teóricos que suportam o modelo de re-

gressão linear multivariado. Começa-se pela formulação e pressupostos do modelo, pas-

sando seguidamente à dedução da fórmula dos estimadores de máxima verosimilhança, bem

como das respetivas distribuições. Seguidamente são apresentadas múltiplas estat́ısticas

para a realização de testes de hipóteses multivariados.

O quarto caṕıtulo prende-se com a descrição da base de dados CEASAR, e da subpo-

pulação de mulheres considerada nos modelos. Encontram-se neste caṕıtulo descrições

detalhadas de cada variável, bem como tabelas de correlações entre elas, histogramas,

boxplots e gráficos de dispersão.

No caṕıtulo quinto são apresentados os modelos LTS, sujeitos à variação do parâmetro de

corte. Mais concretamente, é apresentada uma lista de modelos para cada variável de res-

posta, com o parâmetro de corte variável. Desta maneira, foi posśıvel a realização de uma

análise não só à importância de cada preditor na explicação da variância da cada uma das

medidas antropométricas, como ao impacto que tem a proporção de observações utilizada,

quer nos coeficientes e significâncias das variáveis explicativas, quer no R2 ajustado dos

modelos. Este caṕıtulo é igualmente dedicado à realização e análise dos modelos multiva-

riados, e à comparação destes com modelos univariados, calculados para cada uma das seis

medidas corporais. São apresentados diversos gráficos HE (secção que se encontra com-

plementada com a sua motivação e fundamentação teórica), assim como a representação
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gráfica dos intervalos de confiança para a média da resposta e para a predição, dado um

valor fixo para uma observação.

O sexto e último caṕıtulo da dissertação contém algumas considerações finais, servindo os

propósitos de tecer algumas comparações entre os modelos LTS e os modelos multivaria-

dos, reunir comentários transversais aos modelos e expôr outras abordagens posśıveis ao

problema em estudo.
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Caṕıtulo 2

Regressão robusta e o estimador

LTS

Este caṕıtulo é baseado essencialmente no livro [10], e nos artigos [11] e [12].

2.1 Métodos de regressão robusta e ponto de rutura

A regressão linear clássica assenta no modelo

Y = Xβ + ǫ (2.1)

em que: Yn×1 é o vetor da variável de resposta; Xn×(p+1) é a matriz de desenho1 do

preditor linear, em que a primeira coluna é apenas constitúıda por 1’s (representando o

termo constante do preditor linear) e as restantes correspondem a cada uma das p variáveis

explicativas, e em que cada linha corresponde a uma das n observações; β(p+1)×1 é o vetor

dos coeficientes da função de regressão; ǫn×1 é o vetor dos erros, em que se assume que

ǫi ∼ N(0, σ2), i = 1, ..., i. O estimador β̂ mais popular para os coeficientes advém de

encontrar o vetor que minimiza a soma dos reśıduos quadrados, ou seja, de resolver

min
β̂

n
∑

i=1

(

ri(β̂)
)2

em que ri(β̂) = yi − (β̂1 + xi2β̂2 + . . .+ xi(p+1)β̂p+1) é o reśıduo da observação i associado

ao estimador β̂.

1Design matrix

15



Este estimador foi e continua a ser amplamente utilizado, por coincidir com o estimador

de máxima verosimilhança, bem como por ser computacionalmente bastante simples de

calcular. Contudo apresenta igualmente algumas desvantagens, o que ao longo do tempo

levou a que outros estimadores tenham sido propostos e utilizados.

Os métodos de regressão robusta surgem da necessidade de contornar problemas levan-

tados por dados com grandes quantidades de observações contaminadas ou simplesmente

discrepantes da tendência de interesse. Ao utilizar o estimador dos mı́nimos quadrados,

é dada uma grande relevância aos reśıduos maiores. Na verdadeo, um só outlier é ca-

paz de levar o estimador a tomar valores arbitrariamente longe dos coeficientes reais. Na

sequência desta propriedade, surge o conceito de ponto de rutura2.

Existem diferentes formulações matemáticas para ponto de rutura, mas a ideia do conceito

é a de que representa a proporção mı́nima de observações que é capaz de levar o estimador

a tomar valores arbitrários, ou seja, desprovido de informação sobre os coeficientes reais.

A definição que se segue é a fornecida em [11], e introduzida por Donoho e Huber (1983).

Definição 1. Seja X = {(xi1, xi2, . . . , xip, yi) ∈ IRp+1, i = 1, . . . , n} uma amostra aleatória

de n observações. Dado um modelo de regressão, seja T um estimador dessa regressão

e represente-se por T (X) a matriz das predições do modelo para a amostra X. Seja

β(m;T,X) o supremo de ‖T (X ′)− T (X)‖, para todas as amostras X ′ de tamanho n,

corrompidas, em que quaisquer m pontos da amostra X são substitúıdos por pontos com

valores arbitrários. Posto isto, o ponto de rutura de T em X é

ǫ∗n(T,X) = min{m/n : β(m;T,X)é infinito} .

Prova-se que para estimadores equivariantes de regressão 3 (de dimensão p+ 1) em amos-

tras finitas (de tamanho n) (uma prova desta constatação pode ser encontrada em [11],

p.879)

ǫ∗n ≤
⌊n−p

2

⌋

+ 1

n
. (2.2)

Um dos objetivos principais dos métodos de regressão robusta é fornecer estimadores com

pontos de rutura altos, contrariamente ao do estimador dos mı́nimos quadrados clássico,

que é 1/n.

Uma das primeiras ideias no sentido de tornar a regressão mais robusta foi usar o critério

2Breakdown point
3Um estimador T diz-se equivariante de regressão se T (X,Y +X⊤v) = T (X,Y ) + v, ∀v ∈ IRp+1 em

que X e Y são matrizes tais como as do modelo descrito em (2.1)
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L1, que passa por minimizar a soma dos valores absolutos dos reśıduos, em vez do seu

quadrado. Este estimador coincide com o de máxima verosimilhança para o caso em que

os reśıduos seguem uma distribuição exponencial dupla. Esta alteração faz com que os ou-

tliers tenham menos influência no estimador, contudo o seu ponto de rutura é igualmente

1/n, e ainda revela ser uma má solução para lidar com pontos de leverage4 alta.

Os dois estimadores referidos anteriormente pertencem a uma classe denominada por es-

timadores M. Estes estimadores são os β̂ que verificam

min
β̂

n
∑

i=1

ρ

(

ri(β̂)

σ̂

)

(2.3)

para uma função ρ desejavelmente com as seguintes propriedades:

• ρ(x) estritamente crescente com | x |;

• ρ par;

• ρ(0) = 0;

e em que, por norma, σ̂ representa uma medida de escala dos reśıduos estimada anteri-

ormente. Esta medida deverá igualmente ser fornecida por um método de estimação de

escala robusto, como por exemplo o MAD5 (median absolut deviation).

Seja ψ = ρ′. Se ρ for diferenciável e ψ for monótona, então (2.3) é equivalente a

n
∑

i=1

ψ

(

ri(β̂)

σ̂

)

= 0 (2.4)

e o estimador calculado por (2.4) é chamado um estimador M monótono. No caso em que ψ

não é monótona, e limx→−∞ ψ(x) =limx→+∞ ψ(x) = 0, a função ψ diz-se “redescendente”6,

podendo haver soluções de (2.4) consideradas “más soluções”, por não corresponderem a

mı́nimos absolutos de (2.3). Neste caso, estimadores que sejam simultaneamente solução

de (2.3) e (2.4) dizem-se estimadores M redescendentes. Os estimadores M monótonos

4Para o estimador de máxima verosimilhança: β̂ = (X⊤X)−1X⊤y e ŷ = Xβ̂ . Isto implica que

ŷ = X(X⊤X)−1X⊤y = Hy de onde se conclui que, para cada entrada ŷi = hiiyi +
∑

i 6=j hijyj . O

valor hii é designado por leverage, e corresponde ao peso que a observação tem no próprio valor estimado.
5Considere-se x ∈ IRn. Então

MAD(x) = med{| x−med(x) |} = med{| x1 −med(x) |, | x2 −med(x) |, ..., | xn −med(x) |}

ou seja, o MAD é a mediana das distâncias de cada ponto da amostra à mediana da amostra (consultar

[10], p.5).
6Redescendent
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apresentam as vantagens não só de (2.3) e (2.4) terem a mesma solução, como de, no caso

de ψ ser estritamente crescente, a solução ser única. Por outro lado, os estimadores M

redescendentes revelam um rácio mais favorável entre robustez e eficiência, para além de

serem menos influenciáveis por pontos de leverage alta (o ponto de rutura dos estimadores

M monótonos é sempre 1/n). Contudo o seu cálculo necessita de um ponto inicial, e esse

ponto inicial pode ser encontrado através dos estimadores M monótonos. Na literatura,

existem exemplos de vários estimadores M, quer monótonos quer redescentes.

Inicialmente, as abordagens à regressão robusta foram todas no sentido de melhorar a

robustez e eficiência da função aplicada aos reśıduos, sem questionar que o critério final

fosse o somatório do valor da função em todos os reśıduos. Quando finalmente o uso dessa

soma foi posto em causa, novas metodologias ganharam forma, de entre as quais a LMS

(Least Median of Squares) foi das precursoras e com maior relevância. O estimador LMS

é o β̂ que satisfaz o critério

min
β̂

(

mediana
i

r2i (β̂)

)

. (2.5)

Diz-se que uma amostra X ∈ IRd se encontra em posição geral7 se qualquer conjunto de

(d+ 1) pontos dessa amostra não se encontra contido num hiperplano em IRd. Amostras

em que os valores das variáveis vêm de distribuições cont́ınuas estão em posição geral com

probabilidade 1.

Se a amostra X = {(xi2, . . . , xi(p+1), yi) ∈ IRp+1, i = 1, . . . , n} utilizada no método LMS

estiver em posição geral, (2.5) tem uma solução única. Em adição, se p > 1, o seu ponto

de rutura é (⌊n/2⌋ − p+ 2) /n. Considerando um pequena variação do critério, para a

minimização do h-ésimo menor reśıduo em valor absoluto, onde h = ⌊n+p+1/2⌋, o ponto de

rutura do estimador passa a ser (⌊(n− p)/2⌋+ 1) /n, máximo para estimadores equivari-

antes (para ver uma prova, consultar [11], p.878). Uma das desvantagens deste estimador

é a sua fraca eficiência estat́ıstica, devido à sua convergência ser como a de n−1/3 (consultar

[11], p.879).

7General position
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2.2 Estimador LTS e respetivo algoritmo computacional

Posteriormente ao LMS, é proposto por Rousseeuw (1984) [11] um novo estimador, de-

nominado LTS (Least Trimmed Squares8). Este estimador apresenta a mesma robustez

que o LMS, mas uma maior eficiência, fruto da sua convergência ser como a de n−1/2,

colmatando esta desvantagem do anterior. Pelas razões referidas, o estimador LTS foi o

estimador robusto usado para o estudo abordado na presente dissertação.

Este estimador é o que verifica

min
β̂

h
∑

i=1

r2i (β̂) (2.6)

para n/2 < h ≤ n. O ponto de corte h deve ser escolhido consoante a utilidade que se

pretende dar ao uso do método. Pontos de corte mais baixos oferecem maior robustez

mas menor eficiência, pontos de corte superior conferem ao método uma maior eficiência

por usarem uma maior quantidade de informação, mas consequentemente também uma

menor robustez. Para o caso em que a matriz de observações se encontra em posição

geral, a utilização de h = ⌊n+p+1/2⌋ confere o ponto de rutura máximo, ou seja o apresen-

tado em (2.2), comportamento igual ao do estimador LMS. Este pode ser um bom valor

a usar se o propósito do estimador for o de ser comparado com outro estimador menos

robusto, na tentativa de perceber se existe um conjunto de pontos demasiado influente

na regressão. Contudo, no caso de o estimador ser diretamente utilizado para previsão,

poderá ser proveitoso usar valores de h superiores. É portanto aconselhável uma prévia

análise de sensibilidade ao parâmetro, já que esta se pode revelar bastante informativa

([4], p.10).

Contando estas vantagens, este método apresenta a desvantagem de ser computacional-

mente dispendioso, dado que o procedimento teórico passa por realizar a regressão de cada

uma das posśıveis combinações de h observações (de entre a amostra total de tamanho

n) e escolher a de soma de reśıduos quadrados mı́nima. Fruto da inicial inexequibilidade

computacional, foi desenvolvido um algoritmo que aproxima o estimador LTS para con-

juntos de dados na ordem das dezenas de milhar, e que encontra a sua solução ótima

para conjuntos mais pequenos (informações mais concretas quanto à performance do al-

goritmo que passarei a descrever sucintamente, e informação mais detalhada, podem ser

encontradas em [12]). Este algoritmo, denominado FAST-LTS, recorre a várias técnicas de

8Mı́nimos Quadrados Truncados
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aproximação e de seleção de subconjuntos, às quais farei uma breve e intuitiva referência.

2.2.1 C-Step

O C-Step consiste num processo iterativo, assente na seguinte ideia: dado um subconjunto

amostral H1 de tamanho h, da amostra total X de tamanho n (em que n ≥ h), com um

estimador para a regressão denominado por β̂1, é posśıvel encontrar um subconjunto H2

com a mesma dimensão que H1, para o qual

∑

i∈H2

r2i (β̂
1) ≤

∑

i∈H1

r2i (β̂
1) . (2.7)

A cada iteração, procede-se da seguinte forma:

• Dado um subconjunto amostral inicial H1, é realizada sobre ele uma regressão linear

clássica, de onde se obtém β̂1;

• São calculados e ordenados os reśıduos quadrados deixados pelos n pontos da amostra

total, pelo modelo de estimador β̂1;

• Seleciona-se o subconjunto das h observações com menores reśıduos quadrados, que

formam H2;

• Se a igualdade descrita em (2.7) é verificada, o processo iterativo termina. Caso

contrário, é retomado, tomando H2 como novo subconjunto amostral inicial.

Na maioria dos casos este processo envolve, no máximo, 10 iterações. Por outro lado,

não garante a solução ótima, e depende brutalmente do subconjunto amostral tomado

inicialmente. Por esta razão, serão considerados diversos subconjuntos amostrais iniciais

diferentes, sendo o seu processo de escolha ponderado das formas descritas posteriormente.

2.2.2 Escolha dos subconjuntos iniciais

A abordagem mais óbvia e direta, seria a de criar subconjuntos iniciais de tamanho h,

retirados aleatoriamente da amostra total. Contudo, dado que 1/2 < h < n, o subconjunto

terá sempre mais do que 50% das observações totais da amostra, o que lhe confere uma

razoável representatividade da amostra completa. A verdade é que uma boa representa-

tividade da amostra inicial é precisamente o que se está, por conceito, a tentar evitar,

já que o objetivo do método LTS é que manifeste o seu especial interesse para conjuntos
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de dados que estejam bastante contaminados. Ora, ao selecionar uma subamostra inicial

representativa de uma amostra contaminada, é bastante provável que esta subamostra se

encontre, por sua vez, igualmente contaminada, levando o processo iterativo para estima-

dores indesejados.

A alternativa é começar por selecionar aleatoriamente diversos subconjuntos o mais pe-

quenos posśıvel, sem que se comprometa a solução única de (2.6) (se X estiver em posição

geral, os subconjuntos iniciais são de tamanho p, número de co-variáveis, caso contrário

podem ter que ser acrescentadas observações adicionais, até a matriz de observações do

subconjunto ter caracteŕıstica p). Diminúıda a representatividade da amostra em cada

subconjunto, é mais provável obter subconjuntos livres de pontos contaminados. Na ver-

dade, à medida que o tamanho da amostra inicial tende para infinito, a probabilidade de

obter um subconjunto de tamanho p livre de pontos contaminados, em m tentativas, tende

para

1− (1− (1− ǫ)p)m > 0

em que ǫ é a percentagem de pontos contaminados, dicotomicamente à de selecionar m

subconjuntos de tamanho h > n/2, que tende para 0.

Sobre cada subconjunto de tamanho mı́nimo é efetuada uma regressão linear clássica,

prosseguida da seleção dos h pontos da amostra total que deixam menor reśıduo segundo

esse estimador, β̂0. Esse conjunto de tamanho h é então utlizado como conjunto inicial no

C-Step.

2.2.3 Outras reduções ao cálculo computacional

Tendo como base resultados práticos (consultar artigo [12]), chega-se à conclusão de que

duas iterações do C-Step são suficientes para se discernir facilmente as “boas soluções”

das “más soluções”, por apresentarem valores de soma dos reśıduos quadrados bastante

distintos. Assim sendo, os processos iterativos não precisam de ser todos levados até à

convergência. Ao fim de duas iterações, é feita uma seleção dos 10 subconjuntos que apre-

sentam valores mais baixos do critério, e só nesses se efetua o processo iterativo extensivo.

Para conjuntos de dados de grandes dimensões (n > 600), é realizada uma redução adici-

onal aos cálculos através de uma partição inicial da amostra em subconjuntos disjuntos,

de tamanho suficiente para serem representativos da amostra total (no artigo mencionado

é dado, como valor de referência, tamanho 300). Posto isto, consideram-se 500 subcon-

juntos H1 iniciais (quantidade mais uma vez proposta no artigo, podendo este número ser
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sujeito à escolha de quem utiliza o algoritmo), distribúıdos pelas partições, e executam-se

duas iterações do C-Step em cada um. Nestas iterações iniciais, utilizam-se apenas as

observações da partição respetiva, reduzindo desta forma o número de reśıduos a serem

calculados e ordenados a cada iteração. Posteriormente escolhem-se os 10 melhores sub-

conjuntos de cada partição, calcula-se a soma dos reśıduos quadrados para cada um deles

na amostra completa, e prossegue-se exclusivamente com os 10 melhores subconjuntos, na

amostra total.

A utilização do algoritmo FAST-LTS evita o problema da complexidade computacional

associado inicialmente a este estimador.
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Caṕıtulo 3

Regressão linear multivariada

O caṕıtulo que se segue é fundamentado nos livros [2] e [9], assim como nas notas de

Stanley Sawyer [14].

A regressão linear multivariada surge como solução ao problema de modelar mais do que

uma variável cont́ınua, Y = (Y1, ..., Ym), m > 1, através de funções lineares de um conjunto

de variáveis X = (X1, ..., Xp), p > 1, cont́ınuas ou não.

O modelo em estudo é da forma

Y = Xβ + ǫ (3.1)

em que:

• Yn×m é a matriz de n observações das m variáveis a prever;

• Xn×(p+1) é a matriz de n observações das p variáveis preditoras, cada uma correspon-

dente a uma coluna da matriz, à exceção da primeira que deve ser toda preenchida

com 1’s, por ser a coluna associada à determinação dos termos constantes das funções

lineares;

• β(p+1)×m é a matriz de coeficientes a determinar, associados a cada uma das p

variáveis X, de cada uma das m funções lineares, incluindo igualmente os termos

constantes;

• ǫn×m a matriz dos erros associados às m previsões de cada um dos n indiv́ıduos,

cometidos pela regressão.

Este tipo de regressão revela-se mais interessante do que a regressão linear univariada

na previsão de variáveis que sejam correlacionadas entre si. A diferença entre os dois
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métodos contudo não se revela diretamente na estimação dos parâmetros β, que como se

verá posteriormente, é feita de maneira igual (resultado do uso do método de máxima

verosimilhança), mas sim nos processos de inferência.

Assim como na regressão linear univariada, há algumas suposições sobre os reśıduos que

são feitas a priori, de maneira a que a regressão tenha, na prática, o significado teórico

que lhe é atribúıdo, suposições essas que precisam de ser verificadas aquando do uso de

um conjunto particular de dados. Denominando a i-ésima linha da matriz ǫ por ǫi, as

suposições do modelo são as seguintes:

(i) ǫi ∼ N(0,Σ), i = 1, ..., n onde Σ é a matriz de variância-covariância (sempre semi-

definida positiva);

(ii) ǫi e ǫj são independentes para i, j = 1, ..., n e i 6= j.

Assumindo estas duas condições como verdadeiras, poder-se-á passar para a estimação dos

parâmetros da regressão, quer da matriz dos coeficientes β, quer da matriz de variância-

covariância dos reśıduos.

Assume-se de igual modo que a matriz X⊤X é invert́ıvel, que n ≥ (p+ 1) +m, e que

a matriz Σ é definida positiva (consequentemente invert́ıvel), para evitar problemas de

cálculos nas secções que se seguem.

3.1 Determinação de β̂ e Σ̂

3.1.1 Estimador de máxima verosimilhança de β

Esta determinação dos estimadores será feita através da função de verosimilhança. O

objetivo é que os estimadores usados sejam os que maximizam a função de verosimilhança,

ou seja, os que maximizam a probabilidade de ocorrência dos dados com que se está a

trabalhar, assumindo o modelo probabiĺıstico em causa.

A expressão da função densidade de probabilidade da distribuição normal multivariada de

um vector aleatório X de dimensão k, com média µ e matriz de variância-covariância Σ é

f(X) =
exp[−1

2(X − µ)⊤Σ−1(X − µ)]
√

(2π)k | Σ |
.
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Admitindo as condições (i) e (ii), a função de verosimilhança dada a i-ésima observação

de Y , é

L(β,Σ | Yi, Xi) =
exp[−1

2(Yi − (Xβ)i)
⊤Σ−1(Yi − (Xβ)i)]

√

(2π)m | Σ |
.

Pela independência das observações de uma amostra aleatória, a função de verosimilhança

correspondente à amostra total é

L(β,Σ | Y,X) =

n
∏

i=1

exp[−1
2(Yi − (Xβ)i)

⊤Σ−1(Yi − (Xβ)i)]
√

(2π)m | Σ |

=
1

√

(2π)mn | Σ |n
exp

[

−1

2

n
∑

i=1

(Yi − (Xβ)i)
⊤Σ−1(Yi − (Xβ)i)

]

. (3.2)

O objetivo é maximizar L(β,Σ | Yi, Xi) em função de β, o que, já que | Σ | é um número

positivo dado Σ ser uma matriz definida positiva, e que a função exponencial é estritamente

crescente, é equivalente a minimizar

P =
n
∑

i=1

Pi =
n
∑

i=1

(Yi − (Xβ)i)
⊤Σ−1(Yi − (Xβ)i) . (3.3)

Escreve-se agora P explicitamente através de operações entre entradas de matrizes, para

que a sua derivação se torne mais simples.

Fixemos i. A a-ésima entrada do vetor (Xβ)i de dimensão m (já que

Xn×(p+1)β(p+1)×m = (Xβ)n×m) é da forma

(Xβ)ia =

p+1
∑

j=1

Xijβja .

Por sua vez, a b-ésima entrada do vetor (Yi − (Xβ)i)
⊤Σ−1 de dimensão m (já que

(Yi − (Xβ)i)
⊤
1×mΣ−1

m×m = ((Yi − (Xβ)i)
⊤Σ−1)1×m) é dada por

((Yi − (Xβ)i)
⊤Σ−1)b =

m
∑

a=1

(Yia −
p+1
∑

j=1

Xijβja)Σ
−1
ab .

Assim sendo, pode agora calcular-se Pi, fruto do produto de um vetor linha por um vetor

coluna, ambos de dimensão m
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Pi = (Yi − (Xβ)i)
⊤Σ−1(Yi − (Xβ)i)

=
m
∑

b=1

m
∑

a=1

(Yia −
p+1
∑

j=1

Xijβja)Σ
−1
ab (Yib −

p+1
∑

j=1

Xijβjb)

P =

n
∑

i=1

m
∑

b=1

m
∑

a=1

(Yia −
p+1
∑

j=1

Xijβja)Σ
−1
ab (Yib −

p+1
∑

j=1

Xijβjb) . (3.4)

Para minimizar P em ordem a β, é preciso resolver o sistema de equações dado por

(∂P/∂βtu) = 0, ∀t ∈ {1, ..., p+ 1}, ∀u ∈ {1, ...,m}.
Novamente fixando i, já que os β’s (variáveis em relação às quais se derivará) não estão

indexados em i e a derivada da soma é a soma das derivadas, obtém-se

∂Pi

∂βtu
=

m
∑

b=1

−XitΣ
−1
ub (Yib −

p+1
∑

j=1

Xijβjb) +

m
∑

a=1

−XitΣ
−1
au (Yia −

p+1
∑

j=1

Xijβja) .

O facto de ambos os somatórios terem os mesmos limites, bem como de a matriz Σ−1 ser

simétrica (fruto de ser a inversa de uma matriz de variância-covariância, simétrica por

definição), faz com que os somatórios sejam iguais. Consequentemente

∂Pi

∂βtu
=− 2

m
∑

b=1

XitΣ
−1
ub (Yib −

p+1
∑

j=1

Xijβjb)

∂P

∂βtu
=− 2

n
∑

i=1

m
∑

b=1

XitΣ
−1
ub (Yib −

p+1
∑

j=1

Xijβjb)

=− 2
n
∑

i=1

m
∑

b=1

Σ−1
ub (XitYib −Xit

p+1
∑

j=1

Xijβjb) . (3.5)

Note-se que:

•
n
∑

i=1
XitYib é a entrada (t, b) da matriz (X⊤Y );

•
n
∑

i=1
(Xit

p+1
∑

j=1
Xijβjb) =

n
∑

i=1
Xit(Xβ)ib é a entrada (t, b) da matriz X⊤(Xβ);

• as entradas de Σ−1 não têm ı́ndice i em (3.5).

Tendo isto em conta, (3.5) pode ser reformulada para

∂P

∂βtu
= −2

m
∑

b=1

Σ−1
ub ((X

⊤Y )tb − (X⊤Xβ)tb) .
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Do mesmo modo, tem-se agora que:

•
m
∑

b=1

Σ−1
ub (X

⊤Y )tb =
m
∑

b=1

(X⊤Y )tbΣ
−1
ub = (X⊤Y (Σ−1)⊤)tu ;

•
m
∑

b=1

Σ−1
ub (X

⊤Xβ)tb =

m
∑

b=1

(X⊤Xβ)tbΣ
−1
ub = (X⊤Xβ(Σ−1)⊤)tu .

Resta igualar (∂P/∂βtu) a zero para todos os pares (t, u), que é equivalente a resolver o

sistema

−2(X⊤Y −X⊤Xβ)(Σ−1)⊤ = 0 =⇒ β̂ = (X⊤X)−1X⊤Y (3.6)

formulação análoga à da regressão linear univariada.

3.1.2 Distribuição de β̂

Comecemos por atentar em (3.6). Sabe-se que fixada a matriz das observações X, os

vetores correspondentes a cada uma das linhas da matriz Y seguem distribuições normais

multivariadas independentes. Denotando X∗ = (X⊤X)−1X⊤, tem-se

β̂ = X∗Y

⇐⇒ β̂ij =

n
∑

k=1

x∗ik ykj , i = 1, ..., p+ 1 , j = 1, ...,m

⇐⇒ β̂i =
n
∑

k=1

x∗ik yk , i = 1, ..., p+ 1

em que β̂i e yi representam a i-ésima linha das matrizes β̂ e Y respetivamente. Assim

sendo, os β̂i, i = 1, ..., p+ 1 seguem distribuições normais multivariadas, fruto de serem

combinações lineares de normais multivariadas independentes. Adicionalmente, um vetor

formado por todas as linhas da matriz β̂ segue também uma distribuição normal mul-

tivariada, dado que todas elas podem ser escritas como combinação linear dos mesmos

vetores aleatórios independentes. Para definir a distribuição de β̂, resta determinar os

seus parâmetros.

Primeiramente, note-se que β̂ é um estimador centrado. Substituindo a descrição do mo-

delo (3.1) no sistema de determinação de β̂ (3.6), é posśıvel escrever β̂ em função de ǫ da

seguinte forma
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β̂ = (X⊤X)−1X⊤Y

= (X⊤X)−1X⊤(Xβ + ǫ)

= (X⊤X)−1(X⊤Xβ +X⊤ǫ)

= β + (X⊤X)−1X⊤ǫ . (3.7)

Usando as propriedades do valor esperado, chega-se facilmente à conclusão de que β̂ é um

estimador centrado

E(β̂) = E(β + (X⊤X)−1X⊤ǫ))

= E(β) + (X⊤X)−1X⊤E(ǫ)

= E(β) (já que E(ǫ) = 0 pela condição (i) do ińıcio do caṕıtulo)

= β . (3.8)

Passemos agora à determinação da matriz de variância-covariância de β̂, precedida de

algumas definições e lemas que serão úteis.

Definição 2. Sejam A uma matriz m1 × n1 e B uma matriz m2 × n2. O produto de

Kronecker entre A e B é a matriz C = A⊗B , de dimensões m1m2 × n1n2, de entradas

Cij = AklBtu em que i = (k − 1)m2 + t, j = (l − 1)n2 + u . (3.9)

A matriz C = A⊗B pode também ser representada em forma de matriz por blocos da

seguinte forma

C =

















a11B a12B . . . a1n1B

a21B a22B . . . a2n1B
...

...
. . .

...

am11B am12B . . . am1n1B

















Lema 1. Sejam A uma matriz m1 × n1, B uma matriz m2 × n2, D uma matriz n1 × p1

e E uma matriz n2 × p2, para que os produtos AD e BE estejam definidos.

Tem-se que:

(i) Se C = A⊗B e F = D ⊗ E, então

CF = (A⊗B)(D ⊗ E) = AD ⊗BE ;
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(ii) (A⊗B)⊤ = A⊤ ⊗B⊤ .

Demonstração. (i) Da Definição 2 tira-se que

Cuv = AijBab com u = (i− 1)m2 + a e v = (j − 1)n2 + b ;

Fvw = DjkEbc com w = (k − 1)p2 + c ;

em que C é uma matriz m1m2 × n1n2 e F uma matriz n1n2 × p1p2. Então

(CF )uw =

n1n2
∑

v=1

CuvFvw

=

n1
∑

j=1

n2
∑

b=1

AijBabDjkEbc

=





n1
∑

j=1

AijDjk





(

n2
∑

b=1

BabEbc

)

= (AD)ik(BE)ac

que, pela Definição 2, implica CF = (AD)⊗ (BE).

(ii) Sendo

(A⊗B)uv = AijBab com u = (i− 1)m2 + a e v = (j − 1)n2 + b

pode concluir-se que

(

(A⊗B)⊤
)

uv
= (A⊗B)vu = AjiBba = (A⊤)ij(B

⊤)ab =
(

A⊤ ⊗B⊤

)

uv

logo (A⊗B)⊤ = (A⊤ ⊗B⊤) .

�

Definição 3. A função δ de Kronecker define-se por











δij = 1 , se i = j

δij = 0 , se i 6= j

Lema 2. Sejam A uma matriz m × n e B uma matriz n × d, de maneira a que o seu

produto esteja definido. Seja W = AB. Então, designando por Wv e Bv as matrizes W e

B escritas sob a forma de vetor, seguindo a seguinte estrutura

(Wv)k =Wij com k = (i− 1)d+ j (3.10)

(Bv)k = Bij com k = (i− 1)d+ j
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tem-se que

Wv = (A⊗ Id)Bv .

Demonstração. Uma entrada genérica da matriz W pode ser escrita na forma

Wij =
n
∑

u=1

AiuBuj

=

n
∑

u=1

d
∑

v=1

AiuδjvBuv

=
n
∑

u=1

d
∑

v=1

(A⊗ Id)klBuv com k = (i− 1)d+ j, l = (u− 1)d+ v

=

nd
∑

l=1

(A⊗ Id)kl(Bv)l

= ((A⊗ Id)Bv)k

de onde se conclui que Wij = ((A⊗ Id)Bv)k = (Wv)k com k = (i− 1)d+ j, ou seja

Wv = (A⊗ Id)Bv. �

Usando (3.7) e denominando M = (X⊤X)−1X⊤, cada entrada (a, b) de β̂ é dada por

β̂ab = βab +
n
∑

i=1

Maiǫib .

Assumindo as condições (i) e (ii) referidas no ińıcio do presente caṕıtulo sobre a distri-

buição dos erros, pode escrever-se Cov(ǫij , ǫkl) = δikΣjl.

Usando as propriedades da covariância Cov(a.X, Y ) = Cov(X, a.Y ) = a.Cov(X,Y ),

Cov(a+X,Y ) = Cov(X, a+ Y ) = Cov(X,Y ), e Cov(X + Y, Z) = Cov(X,Z) + Cov(Y, Z)

ou Cov(X,Y + Z) = Cov(X,Y ) + Cov(X,Z) com X,Y, Z variáveis aleatórias e a ∈ IR,

conclui-se
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Cov(β̂ij , β̂kl) = Cov

(

βij +
n
∑

a=1

Miaǫaj , βkl +
n
∑

b=1

Mkbǫbl

)

= Cov

(

n
∑

a=1

Miaǫaj ,
n
∑

b=1

Mkbǫbl

)

=
n
∑

a=1

n
∑

b=1

Cov (Miaǫaj ,Mkbǫbl)

=

n
∑

a=1

n
∑

b=1

MiaMkbCov (ǫaj , ǫbl)

=

n
∑

a=1

n
∑

b=1

MiaMkbδabΣjl

=

n
∑

a=1

MiaMkaΣjl

= (MM⊤)ikΣjl

=
(

(X⊤X)−1
)

ik
Σjl (3.11)

notando que MM⊤ = (X⊤X)−1X⊤X(X⊤X)−1 = (X⊤X)−1, porque (A−1)⊤ = (A⊤)−1

para qualquer matriz A quadrada invert́ıvel. Então, por (3.9)

Cov(β̂v) = (X⊤X)−1 ⊗ Σ

denotando por β̂v a matriz β̂ escrita sob a forma de vetor, de forma análoga à descrita em

(3.10).

Representando por βv a matriz β escrita como vetor, conclui-se que

β̂v ∼ N(βv, (X
⊤X)−1 ⊗ Σ).

3.1.3 Propriedades da matriz dos erros quadrados 1

Considere-se a seguinte matriz

E = (Y −Xβ̂)⊤(Y −Xβ̂) . (3.12)

Trata-se de uma matriz simétrica e semi-definida positiva, já que se escreve como o produto

de uma matriz pela sua transposta.

1O nome dado à matriz representa um abuso de linguagem, já que só existem quadrados de erros nas

entradas da diagonal; as restantes são preenchidas por produtos entre erros cruzados
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Teorema 1. A matriz E pode ser escrita como

E =

n−p−1
∑

i=1

ZiZ
⊤
i

em que Z1, . . . , Zn−p−1 são N(0,Σ) e independentes.

Para além disso, a matriz β̂ e a matriz E são independentes.

Demonstração. Comecemos pela matriz Xβ̂. Por (3.1) e (3.6)

Xβ̂ = X((X⊤X)−1X⊤Y ) = X(X⊤X)−1X⊤(Xβ + ǫ) = Xβ +Kǫ (3.13)

com K = X(X⊤X)−1X⊤, uma matriz n× n.

K2 = X(X⊤X)−1X⊤X(X⊤X)−1X⊤ = X(X⊤X)−1X⊤ = K

e tendo em conta que, para qualquer matriz quadrada invert́ıvel A, (A⊤)−1 = (A−1)⊤,

tem-se

K⊤ =
(

X(X⊤X)−1X⊤

)⊤

= (X⊤)⊤
(

(X⊤X)−1
)⊤

X⊤

= X
(

(X⊤X)⊤
)−1

X⊤

= X(X⊤X)−1X⊤

= K

ou seja, K = K⊤ = K2.

Já que K é uma matriz simétrica, admite uma decomposição da forma K = U⊤ΛU , com

U ortogonal e Λ diagonal, cujas entradas da diagonal são os valores próprios de K, pelo

teorema espectral.

Adicionalmente, seja λj um valor próprio de K, e vj 6= 0 um vetor próprio associado.

Usando a igualdade K = K2, e a definição de vetor e valor próprios associados, chega-se a
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Kvj = λjvj =⇒ K2vj = Kvjλj

=⇒ K2vj = λ2jvj

=⇒ Kvj = λ2jvj

=⇒ λjvj = λ2jvj

=⇒ λj = λ2j

=⇒ λj = 1 ∨ λj = 0

ou seja,

Λ =





Ik 0

0 0





em que k é a multiplicidade do valor próprio 1. Posto isto, a propriedade da função traço

tr(AB) = tr(BA) e que U é ortogonal (em particular UU⊤ = In), tem-se

tr(K) = tr(U⊤ΛU) = tr(ΛUU⊤) = tr(Λ) = k

∧

tr(K) = tr
(

X(X⊤X)−1X⊤

)

= tr
(

(X⊤X)−1X⊤X
)

= tr(Ip+1) = p+ 1

e portanto k = p+ 1.

Considere-se agora a matriz Z = Uǫ, em que ǫ é a matriz dos erros, apresentada no modelo

(3.1). Prova-se que a matriz Z segue a mesma distribuição de ǫ, mostrando que Zv segue

uma normal multivariada, que E(Z) = E(ǫ) e que Cov(Zv) = Cov(ǫv), em que Zv e ǫv são

as matrizes Z e ǫ escritas sob a forma de vetor, de forma análoga à descrita em (3.10).

Vê-se que Zv segue uma distribuição normal multivariada, já que

Zij =
n
∑

k=1

Uik ǫkj , i = 1, ..., n , j = 1, ...,m

⇐⇒ Zi =
n
∑

k=1

Uik ǫk, i = 1, ..., n

em que Zi e ǫi representam a i-ésima linha das matrizes Z e ǫ respetivamente. Isto

mostra que todas as linhas da matriz Z são uma combinação linear dos mesmos vetores

aleatórios, que seguem distribuições normais multivariadas, e que são independentes entre
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si. Tal implica que Zv segue também uma distribuição normal multivariada.

Quanto ao valor esperado, deduz-se que é igual entrada a entrada, notando que as matrizes

Z e ǫ têm ambas dimensão n×m, recorrendo a algumas propriedades do valor esperado,

e relembrando que E(ǫkj) = 0 para qualquer k, j :

E(Zij) = E

(

n
∑

k=1

Uikǫkj

)

=

n
∑

k=1

UikE(ǫkj) = 0 = E(ǫij)

ou seja,

E(Z) = 0 = E(ǫ) .

Olhando agora para Cov(Zv), resta mostrar que esta é igual a Cov(ǫv) = In ⊗ Σ.

Ora Zv = (U ⊗ Id)ǫv pelo Lema 2. Tendo em conta o Lema 1, propriedades da covariância,

e o facto de U ser uma matriz ortogonal, conclui-se que

Cov(Zv) = Cov((U ⊗ Id)ǫv)

= (U ⊗ Id)Cov(ǫv)(U ⊗ Id)
⊤

= (U ⊗ Id)(In ⊗ Σ)(U⊤ ⊗ I⊤d )

= UInU
⊤ ⊗ IdΣId

= In ⊗ Σ .

Isto mostra que a matriz Z tem a mesma distribuição que ǫ, em particular, que as suas

linhas são vetores aleatórios independentes, que seguem a mesma distribuição N(0,Σ).

Com o objetivo de escrever a matriz E em função da matriz Z, considere-se (3.1) e (3.13),

em que K = U⊤ΛU . Então

Y −Xβ̂ = (Xβ + ǫ)− (Xβ +Kǫ)

= (In −K)ǫ

= (In − U⊤ΛU)ǫ

= U⊤(UIn − ΛU)ǫ

= U⊤(UInU
⊤ − Λ)Uǫ

= U⊤(In − Λ)Z
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e, como Λ = Λ⊤ = Λ2, visto ser uma matriz diagonal apenas com entradas 0 ou 1,

E = (Y −Xβ̂)⊤(Y −Xβ̂)

= (U⊤(In − Λ)Z)⊤(U⊤(In − Λ)Z)

= Z⊤(In − Λ)⊤UU⊤(In − Λ)Z

= Z⊤(I⊤n − Λ⊤)(In − Λ)Z

= Z⊤(I2n − 2InΛ + Λ2)Z

= Z⊤(In − Λ)Z

em que cada entrada é da forma

Eab =
n
∑

i=1

Zia

n
∑

j=1

(In − Λ)ijZjb =
n
∑

i=p+2

ZiaZib

ou seja

E =
n
∑

i=p+2

ZiZ
⊤
i (3.14)

em que Zi corresponde à i-ésima linha da matriz Z.

Tratando agora a independência entre as matrizes β̂ e E, dadas as considerações já tecidas

sobre K e Z, pode escrever-se que

Xβ̂ = Xβ +Kǫ = Xβ + U⊤ΛUǫ = Xβ + U⊤ΛZ

e consequentemente,

β̂ = (X⊤X)−1X⊤(Xβ̂) = β + (X⊤X)−1X⊤U⊤ΛZ

em que a primeira igualdade vem apenas de multiplicar à esquerda uma matriz igual à

matriz identidade. Cada entrada da matriz β̂ pode então ser escrita como

β̂ab = βab +
n
∑

i=1





(

(X⊤X)−1X⊤U⊤

)

ai

n
∑

j=1

ΛijZjb





= βab +

p+1
∑

i=1

(

(X⊤X)−1X⊤U⊤

)

ai
Zib
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de onde fica percet́ıvel que a componente aleatória de β̂ depende apenas das primeiras

p+ 1 linhas da matriz Z. Notando de (3.14) que E só depende das últimas n− p− 1

linhas de Z, relembrando que as linhas desta matriz são independentes, conclui-se que β̂

e E são de igual modo, independentes.

�

Diz-se que uma matriz quadrada que se possa escrever sob a forma descrita no Teorema 1

segue uma distribuição de Wishart, em que os parâmetros são a dimensão dos vetores Zi,

o número de parcelas do somatório, e a matriz de variância-covariância das distribuições

normais. Para o caso anterior, diz-se que E ∼W (m,n− p− 1,Σ).

Prova-se que se n− p− 1 > m então a matriz E é não singular (uma prova pode ser

consultada em [3], p.304), que adicionando a que é semi-definida positiva, mostra que E

é definida positiva.

3.1.4 Estimador de máxima verosimilhança de Σ

É sabido de (3.2) conjuntamente com (3.3) que a função de verosimilhança a maximizar é

L(β̂,Σ | Y,X) =
1

√

(2π)mn | Σ |n
exp

(

−P
2

)

(3.15)

onde

P =

n
∑

i=1

m
∑

b=1

m
∑

a=1

(Yia − (Xβ̂)ia)Σ
−1
ab (Yib − (Xβ̂)ib)

=

m
∑

b=1

m
∑

a=1

(

n
∑

i=1

(Yia − (Xβ̂)ia)(Yib − (Xβ̂)ib)Σ
−1
ab

)

=

m
∑

b=1

m
∑

a=1

EabΣ
−1
ab

= tr
(

E(Σ−1)⊤
)

= tr(EΣ−1) (3.16)

considerando a matriz E, de dimensão m×m, definida em (3.12).

Já que a função logaritmo é estritamente crescente, maximizar L(β̂,Σ | Y,X) em ordem à

matriz Σ é equivalente a maximizar log(L(β̂,Σ | Y,X)), que por sua vez, usando (3.15) e

(3.16), é equivalente a maximizar
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LL(Σ) = n log | Σ−1 | −tr(EΣ−1) (3.17)

tendo em consideração que | Σ−1 |=| Σ |−1> 0, dada a condição de Σ ser definida positiva.

Lema 3. Se M é uma matriz n× n, de entradas reais, definida positiva, simétrica, então

M1/2 está definida em IRn×n, é invert́ıvel, e é simétrica.

Demonstração. SeM é simétrica, então admite uma decomposição da formaM = UΛU⊤,

em que U é uma matriz ortogonal com os vetores próprios de M , e Λ é a matriz diagonal

dos valores próprios deM , pelo teorema espectral. Seja
√
Λ a matriz cujas entradas são as

ráızes quadradas das entradas de Λ, todas reais e positivas, já que M é definida positiva.

Então

(U
√
ΛU⊤)2 = U

√
ΛU⊤U

√
ΛU⊤ = UΛU⊤ =M

ou seja

M1/2 = U
√
ΛU⊤ .

Tem-se também

(M1/2)⊤ = (U
√
ΛU⊤)⊤ = (U⊤)⊤

√
Λ
⊤
U⊤ = U

√
Λ⊤U⊤ = U

√
ΛU⊤ =M1/2 .

Finalmente, como o determinante é igual ao produto dos valores próprios,

[det(M) > 0] ∧
[

det(M) = det(M1/2)× det(M1/2)
]

=⇒ det(M1/2) 6= 0

ou seja, M1/2 é invert́ıvel. �

Com o Lema 3, e sabendo que E é definida positiva, simétrica, pode-se definir

S = E1/2Σ−1E1/2 =⇒ Σ−1 = E−1/2SE−1/2 .

Para qualquer vetor não nulo v ∈ IRm, tem-se

v⊤Sv = v⊤E
1/2Σ−1E

1/2v = (E
1/2v)⊤Σ−1(E

1/2v) > 0

pela simetria de E1/2, e dado Σ−1 ser definida positiva, já que também o é Σ. Conclui-se,

deste modo, que S é definida positiva.

Além disso, é uma matriz simétrica, já que
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S⊤ = (E1/2Σ−1E1/2)⊤ = (E1/2)⊤(Σ−1)⊤(E1/2)⊤ = E1/2Σ−1E1/2 = S .

Como tal, pelo teorema espectral, tem uma decomposição da forma S = UΛU⊤ com U

ortogonal e Λ diagonal, em que cada uma das entradas da diagonal é um valor próprio

λi > 0 de S. Esta formulação da matriz S será útil, como se verá de seguida, para as

manipulações da função traço.

Recuperando (3.17), é posśıvel reformulá-la para

LL(Σ) = n log | E−1/2SE−1/2 | −tr(EE−1/2SE−1/2)

= n log | E−1 | +n log | S | −tr(SE−1/2EE−1/2)

= −n log | E | +n log | S | −tr(S)

= −n log | E | +n log | UΛU⊤ | −tr(UΛU⊤)

= −n log | E | +n log | U⊤UΛ | −tr(U⊤UΛ)

= −n log | E | +n log | Λ | −tr(Λ)

= −n log | E | +
m
∑

i=1

n log(λi)− λi

pelas propriedades do traço tr(AB) = tr(BA) e do determinante

| AB |=| A | × | B |=| BA | e | D |=
∏n

i=1 dii, sendo A, B e D matrizes n× n, com D

diagonal. Maximizar esta função sobre S ou sobre Σ é equivalente.

Já que E é independente de Σ, a função é maximizada quando

∂

∂λi
(n log(λi)− λi) = 0 ⇐⇒ n

λi
− 1 = 0 ⇐⇒ λi = n, ∀i ∈ {1, ...,m}

ou seja, quando Λ = nIm, o que faz com que S = UnImU
⊤ = nIm, que por sua vez resulta

em que

Σ̂ = (E−1/2SE−1/2)−1 = E1/2S−1E1/2 = E1/2(1/n)ImE
1/2 =

1

n
E . (3.18)

Lema 4. O máximo da função de verosimilhança definida em (3.2) é

L(β̂, Σ̂ | Y,X) = (2π)−
mn/2 | Σ̂ |−n/2 e

−mn/2 .
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Demonstração. Considerando (3.2), e recordando (3.6), (3.12) e (3.18), tem-se que o valor

máximo da função de verosimilhança é

L(β̂, Σ̂ | Y,X) =
1

√

(2π)mn | Σ̂ |n
exp

[

−1

2

n
∑

i=1

(Yi − (Xβ̂)i)
⊤

[

1

n
(Y −Xβ̂)⊤(Y −Xβ̂)

]−1

(Yi − (Xβ̂)i)

]

que, denotando a matriz dos reśıduos (Y −Xβ̂) por ǫ̂, se pode reescrever como

L(β̂, Σ̂ | Y,X) = (2π)−
mn/2 | Σ̂ |−n/2 exp

[

−n
2

n
∑

i=1

ǫ̂⊤i (ǫ̂
⊤ǫ̂)−1ǫ̂i

]

.

Relembrando a decomposição do produto das matrizes do expoente na soma das suas

entradas, analogamente à realizada em (3.4), tem-se

L(β̂, Σ̂ | Y,X) = (2π)−
mn/2 | Σ̂ |−n/2 exp

[

−n
2

n
∑

i=1

m
∑

a=1

m
∑

b=1

ǫ̂ia(ǫ̂
⊤ǫ̂)−1

ab ǫ̂ib

]

= (2π)−
mn/2 | Σ̂ |−n/2 exp

[

−n
2

m
∑

a=1

m
∑

b=1

(

n
∑

i=1

ǫ̂⊤aiǫ̂ib

)

(ǫ̂⊤ǫ̂)−1
ab

]

= (2π)−
mn/2 | Σ̂ |−n/2 exp

[

−n
2

m
∑

a=1

m
∑

b=1

(ǫ̂⊤ǫ̂)ab(ǫ̂
⊤ǫ̂)−1

ab

]

= (2π)−
mn/2 | Σ̂ |−n/2 exp

[

−n
2

m
∑

b=1

(

m
∑

a=1

(ǫ̂⊤ǫ̂)ba(ǫ̂
⊤ǫ̂)−1

ab

)]

∗

= (2π)−
mn/2 | Σ̂ |−n/2 exp

[

−n
2

m
∑

b=1

1

]

∗∗

= (2π)−
mn/2 | Σ̂ |−n/2 e−

mn/2 .

∗ pela simetria de (ǫ̂⊤ǫ̂)⊤ = (ǫ̂⊤ǫ̂)

∗∗ pela definição de matriz inversa

�

3.1.5 Intervalos de confiança para as predições

Para informação mais detalhada sobre o conteúdo abordado nesta secção, consultar [9].

Debrucemo-nos agora sobre os intervalos de confiança para as predições do modelo (3.1),

realizadas através dos estimadores de máxima verosimilhança encontrados nas secções

anteriores.

Começamos por determinar a expressão do intervalo de confiança para o vetor médio de

respostas dado um vector de observações E(Y |x0) .
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Tendo em conta que E(Y |x0) = β⊤x0 , e que

β̂⊤x0 ∼ Nm

(

β⊤x0, x
⊤
0 (X

⊤X)−1x0Σ
)

,

nΣ̂ ∼ W (m, n− p− 1, Σ) ,

o elipsóide a 100α% de confiança para β⊤x0 é dado pela inequação

(

β⊤x0 − β̂⊤x0

)⊤
(

n

n− p− 1
Σ̂

)−1
(

β⊤x0 − β̂⊤x0

)

≤ x⊤0 (X
⊤X)−1x0

(

m(n− p− 1)

n− p−m
Fm,n−p−m(α)

)

em que Fm,n−p−m(α) é o percentil 100α de uma distribuição F com m e n− p−m graus

de liberdade.

O outro intervalo de confiança de interesse é relativo ao vetor de resposta dada uma

determinada observação, ou seja, correspondente a y0 = β⊤x0 + ǫ0 .

Como

y0 − β̂⊤x0 = (β − β̂)⊤x0 + ǫ0 segue a distribuição Nm

(

0,
(

1 + x⊤0 (X
⊤X)−1x0

)

Σ
)

o elipsóide a 100α% de confiança para y0 é dado pela inequação

(

y0 − β̂⊤x0

)⊤
(

n

n− p− 1
Σ̂

)−1
(

y0 − β̂⊤x0

)

≤
(

1 + x⊤0 (X
⊤X)−1x0

)

(

m(n− p− 1)

n− p−m
Fm,n−p−m(α)

)

em que, mais uma vez, Fm,n−p−m(α) é o percentil 100α de uma distribuição F com m e

n−p−m graus de liberdade. De realçar que, como seria de esperar, este elipsóide contém

o anterior.

3.2 Testes de hipóteses

Um dos testes de hipóteses mais útil e frequente no caso univariado tem como hipótese

nula H0 : h
⊤β = 0, em que h é um vetor de entradas reais com as mesmas dimensões de

β. Esta formulação serve para testar relações lineares entre os coeficientes da regressão.

Em particular, testa por exemplo se um coeficiente é igual a zero, ou seja, se determinada

variável tem ou não influência linear na variável a prever.

Para o caso univariado, é usada a estat́ıstica:
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T =
h⊤β̂

√

(MSE)h⊤(X⊤X)−1h
em que

MSE =
1

n− (p+ 1)

n
∑

i=1

(Yi − (Xβ̂)i)
2

que, se h⊤β = 0, segue uma distribuição t-Student com n− (p+ 1) graus de liberdade (os

detalhes podem ser encontrados no caṕıtulo 3 do livro [15]).

Generalizando para o caso multivariado, obtêm-se testes de hipóteses com hipótese nula da

forma H0 : h
⊤β = 0, com h de dimensão (p+ 1)× 1 e β de dimensão (p+ 1)×m. Estes

testes servem para averiguar se os coeficientes β mantêm a mesma relação linear entre as

mesmas variáveis explicativas, nas várias componentes da resposta. Em particular, servem

para averiguar por exemplo se o efeito de uma variável explicativa é nulo, em todas as

componentes do vetor de resposta.

Na tentativa de generalizar a estat́ıstica T ao caso multivariado, considerem-se as matrizes

de dimensão m×m

H =
(β̂⊤h)(β̂⊤h)⊤

h⊤(X⊤X)−1h
e E = (Y −Xβ̂)⊤(Y −Xβ̂) .

Sem = 1, então H/E = T 2/(n−p−1), que segue uma distribuição F1,n−p−1/(n−p−1) se h⊤β = 0 .

Se m > 1, então H/E é um quociente de matrizes, não definido, que pode ser convertido

por conveniência, para uma das três matrizes: HE−1, E−1H ou E−1/2HE−1/2, que mais

uma vez só é posśıvel pelo Lema 3, porque E é definida positiva. Esta escolha levanta o

problema de as três matrizes mencionadas serem, geralmente, diferentes. Contudo, este

problema pode ser ultrapassado considerando os seus valores próprios, já que estes são

iguais para as três matrizes. Isto acontece fruto do polinómio caracteŕıstico p(λ) ser o

mesmo, como se mostra seguidamente
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E−1H : p(λ) = det[E−1H − λI]

= det[E−1H − λE−1E]

= det[E−1(H − λE)]

=
det[H − λE]

det[E]
;

HE−1 : p(λ) = det[HE−1 − λI]

= det[HE−1 − λEE−1]

= det[(H − λE)E−1]

=
det[H − λE]

det[E]
;

E
−1/2HE

−1/2 : p(λ) = det[E
−1/2HE

−1/2 − λI]

= det[E
−1/2HE

−1/2 − λE
−1/2EE

−1/2]

= det[E
−1/2(H − λE)E

−1/2]

=
det[H − λE]

det[E1/2]× det[E1/2]

=
det[H − λE]

det[E]
.

Lema 5. As matrizes HE−1, E−1H e E−1/2HE−1/2 têm em comum o seguinte valor

próprio não nulo

λ1 = w⊤E−1w =
(β̂⊤h)⊤E−1(β̂⊤h)

h⊤(X⊤X)−1h
(3.19)

para w = (β̂⊤h)√
h⊤(X⊤X)−1h

.

Demonstração. Comecemos por notar que se uma matriz quadrada A, digamos de di-

mensão q × q, se pode escrever na formaA = uv′ para u, v ∈ IRq não nulos, então car(A) = 1,

já que A = uv′ =
[

v1u v2u . . . vqu
]

, em que vi representa a i-ésima entrada do vetor

v, e (viu) corresponde à i-ésima coluna da matriz A. Isto mostra que as colunas de A são

todas múltiplas de um mesmo vetor não nulo, o vetor u, ou seja que car(A) = 1. Por sua

vez, o facto de a matriz A ter caracteŕıstica 1 implica que (∃x ∈ IRq : Aw = kx ∀w ∈
IRq, k ∈ IR), e em particular que (∃x ∈ IRq : Ax = kx, k ∈ IR) para o caso w = x. Pela

definição, o vetor x que verifica esta igualdade é vetor próprio de A, e k é o valor próprio

que lhe está associado.

Ora, se uma matriz quadrada A, de dimensão q × q, verifica A = uv′ para u, v ∈ IRq não
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nulos e Ax = λx para x ∈ IRq, λ ∈ IR ambos não nulos, então tem-se Ax = uv′x = λx.

Notando que (v′x) ∈ IR, tira-se que x = (v
′x
λ )u ⇐⇒ x = bu com b ∈ IR , b 6= 0. Assim

sendo

Ax = λx =⇒ (uv′)(bu) = λ(bu) =⇒ uv′u = λu =⇒ u(v′u) = λu =⇒ λ = v′u

em que λ é valor próprio de A.

Retornando agora ao que se encontra exposto no lema, facilmente se vê que a matriz

H pode ser escrita como H = ww′, considerando o vetor w do enunciado. Tendo em

conta que E−1 é simétrica (por ser inversa de uma matriz simétrica), também é ver-

dade que HE−1 = ww′E−1 = w(E−1w)′. Usando os resultados anteriormente contidos

nesta prova, chega-se a que λ = w′E−1w é valor próprio de HE−1. De forma análoga,

E−1H = (E−1w)w′ e λ = w′E−1w é seu valor próprio.

Finalmente, E−1/2HE−1/2 = E−1/2ww′E−1/2 = (E−1/2w)(E−1/2w)′, sendo

λ = (E−1/2w)′E−1/2w = w′E−1w

seu valor próprio. �

Teorema 2. Se β⊤h = 0, o valor próprio λ1 em (3.19) pode ser escrito como

λ1 = Z⊤
0

(

n−p−1
∑

i=1

ZiZ
⊤
i

)−1

Z0

com Z0, Z1, . . . , Zn−p−1 independentes e todos N(0,Σ).

Demonstração. Munidos do Teorema 1 e do Lema 5, resta mostrar que o vetor w definido

no Lema 5 segue uma distribuição N(0,Σ) e que é independente da matriz E.

O vetor β̂⊤h segue uma distribuição normal multivariada, fruto de ser combinação linear

de componentes de β̂v — β̂⊤h =
p+1
∑

j=1
hj β̂j , em que β̂j representa a j-ésima linha da matriz

β̂ —, que já se mostrou seguir uma distribuição normal multivariada.

Tendo que (β̂⊤h)i =
p+1
∑

j=1
hj β̂ji, e considerando (3.8), conclui-se que

E
(

(β̂⊤h)i

)

= E





p+1
∑

j=1

hj β̂ji



 =

p+1
∑

j=1

hjE
(

β̂ji

)

=

p+1
∑

j=1

hjβji = (β⊤h)i

e como tal E
(

β̂⊤h
)

= β⊤h.
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Além disso, relembrando a expressão (3.11), tem-se

(

Cov(β̂⊤h)
)

ij
= Cov

(

p+1
∑

a=1

haβ̂ai,

p+1
∑

b=1

hbβ̂bj

)

=

p+1
∑

a=1

p+1
∑

b=1

hahbCov(β̂ai, β̂bj)

=

p+1
∑

a=1

p+1
∑

b=1

hahb

(

(X⊤X)−1
)

ab
Σij

o que leva a

Cov(β̂⊤h) =
(

h⊤(X⊤X)−1h
)

Σ

ou seja, considerando Z0 =
(β̂⊤h−β⊤h)√
h⊤(X⊤X)−1h

conclui-se

• (β̂⊤h) ∼ N
(

β⊤h, (h⊤(X⊤X)−1h)Σ
)

;

• Z0 ∼ N(0,Σ) .

Ora, se h⊤β = 0, segue que Z0 = w definido no Lema 5, por outras palavras que λ1 = Z⊤
0 E

−1Z0.

Atentando na formulação de Z0, é de notar que a sua parte aleatória se prende apenas

com β̂, sendo o resto constantes. Por outro lado, tem-se também do Teorema 1 que β̂ é

independente de E. Por esta razão, Z0 é independente de E. �

Mostra-se que se T = Y ⊤(b−1W )−1Y em que Y ∼ N(0,Σ) é independente deW ∼W (a, b,Σ)

(distribuição de Wishart), então T segue uma distribuição Hotelling T 2. Diz-se que

T ∼ T 2(a, b) (observa-se que T não depende do parâmetro Σ).

Mostra-se também que as distribuições Hotelling T 2 são distribuições F , tais que

T ∼ T 2(a, b) ∼ ab

b− a+ 1
Fa,b−a+1

para b > a.

Assim sendo, como λ1 = Z⊤
0 E

−1Z0 em que Z0 ∼ N(0,Σ) e E ∼W (m,n− (p+ 1),Σ) in-

dependentes, conclui-se que

λ1 ∼
T 2(m,n− (p+ 1))

n− (p+ 1)
∼ m

n− p−m
Fm,n−p−m

relembrando que ao longo deste caṕıtulo assumimos sempre n > p+ 1 +m.
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3.2.1 Testes de hipóteses com a razão de verosimilhanças

Considere-se agora os testes de hipóteses em que a hipótese nula é: um conjunto de

variáveis preditoras não tem influência linear no vetor de variáveis de resposta, ou seja

H0 : β[2] = 0 , em que β((p+1)×m) =





β[1](s×m)

β[2]((p+1−s)×m)



 . (3.20)

Decompondo a matrizX emX(n×(p+1)) =
[

X[1](n×s)
X[2](n×(p+1−s))

]

, sob a hipótese nula

H0 : β[2] = 0 tem-se Y = X[1]β[1] + ǫ .

Os estimadores de máxima verosimilhança sob H0 são portanto β̂[1] = (X⊤

[1]X[1])
−1X⊤

[1]Y

juntamente com Σ̂[1] = 1/n(Y −X[1]β̂[1])
⊤(Y −X[1]β̂[1]) .

A razão de verosimilhanças, Λ, consiste em calcular a razão entre os máximos das funções

de verosimilhança sem considerar a hipótese nula e sob a hipótese nula, o que pode ser

calculado à custa dos determinantes dos respetivos estimadores de máxima verosimilhança

das matrizes de variância-covariância, como mostrado no Lema 4, da seguinte forma

Λ =

max
β[1],Σ[1]

L(β[1],Σ[1])

max
β,Σ

L(β,Σ)
=
L(β̂[1], Σ̂[1])

L(β̂, Σ̂)
=

(2π)−mn/2 | Σ̂[1] |−n/2 e−mn/2

(2π)−mn/2 | Σ̂ |−n/2 e−mn/2
=

(

| Σ̂ |
| Σ̂[1] |

)n/2

.

Segue desta razão a estat́ıstica Wilk’s Lambda, usada nos testes de hipóteses, apresentada

abaixo

Λ
2/n =

| Σ̂ |
| Σ̂[1] |

com uma formulação equivalente apresentada na secção 3.2.2 (para conferir que são, de

facto, equivalentes, consultar [9]).

3.2.2 Estat́ısticas para testes de hipóteses de caracteŕıstica superior

Para testes de hipóteses sobre os coeficientes de uma regressão multivariada, pode ainda

ser feita a generalização do vetor h(p+1)×1 para uma matriz Ac×(p+1), com car(A) = s —

para s = 1 os testes de hipóteses reduzem-se ao caso do vetor h —, dos quais os da forma

(3.20) são um caso particular, de tal modo que

H0 : Aβ = 0 .

Existem várias estat́ısticas que podem ser usadas para a realização dos testes de hipóteses

desta forma, todas elas funções dos valores próprios de HAE
−1 diferentes de zero:
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λ1 ≥ λ2 ≥ . . . ≥ λs > 0 (que se mostra serem os mesmo de E−1HA e E−1/2HAE
−1/2, assim

como todos positivos e em cardinalidade igual à car(A) ), definindo

HA = (Aβ̂)⊤
(

A(X⊤X)−1A⊤

)−1
(Aβ̂) (3.21)

tendo em conta que HAE
−1 é uma matriz de dimensões m×m.

As estat́ısticas mais comummente utilizadas são as seguintes:

Wilk’s Lambda =
| E |

| HA + E | =
s
∏

i=1

1

λi + 1
;

Pillai’s Trace = tr(HA(HA + E)−1) =

s
∑

i=1

λi
λi + 1

;

Hotelling-Lawley’s Trace = tr(HAE
−1) =

s
∑

i=1

λi ;

Roy’s Greatest Root = λ1 .

No caso particular de s = 1, os quatro testes correspondentes às estat́ısticas referidas

acima são equivalentes.
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Caṕıtulo 4

Análise dos dados

4.1 Base de dados CEASAR

Os dados com que foi desenvolvido o trabalho que se encontra nos próximos caṕıtulos,

são provenientes do ficheiro de dados CEASAR 3-D anthropometric, em que CEASAR é

um acrónimo de Civilian American and European Surface Anthropometry Resource. Esta

base de dados foi desenvolvida pelo Computerized Anthropometric Research and Design

Laboratory na base da força aérea de Wright-Patterson em conjunto com os parceiros

industriais da SAE international, uma associação profissional de engenheiros de diversas

áreas, maioritariamente da indústria automóvel, aeroespacial e de véıculos comerciais.

A recolha dos dados efetuou-se entre 1998 e 2000, a aproximadamente 2500 indiv́ıduos

americanos e 2500 europeus, com a preocupação de englobar uma grande diversidade de

superf́ıcies corporais. Foi por isso realizada a indiv́ıduos na faixa etária entre os 18 e os 70

anos, de ambos os géneros, de múltiplas etnias, dentro de um espectro de peso alargado

e de regiões geográficas variadas. A base de dados contém fundamentalmente medições

antropométricas, obtidas através de análises de corpo inteiro feitas em três poses diferentes

para todos os indiv́ıduos, realizadas pelo scanner da Força Aérea Americana, tecnologia de

ponta no que concerne ao scan digital 3-D dispońıvel aquando da sua realização. Contém

igualmente diversas variáveis de cariz demográfico, como idade, estado civil, ńıvel de es-

colaridade, etnia, salário, profissão, entre outras.

O objetivo das empresas envolvidas no projeto de criação da base de dados CEASAR foi

o de haver um esforço conjunto para criar um banco de dados com uma maior quantidade

e precisão de informação sobre a superf́ıcie do corpo humano, com menores custos, bem

como de fácil acesso e partilha, dado este ser um tipo de informação muito valiosa em
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variados ramos da indústria. Em adição, os dados fornecidos por um scanner 3-D têm

inúmeras vantagens em relação às medições manuais preexistentes, tendo em conta que

fornecem mais informação quanto às relações e posição relativa entre as várias medidas,

que não se sujeitam aos diferentes vieses associados à medição manual realizada por pro-

fissionais distintos e que são facilmente incorporados em software de desenho assistido por

computador (CAD), o que revela uma enorme utilidade ao ńıvel da indústria.

A porção com que foi desenvolvido este trabalho conteve 2391 observações, referentes uni-

camente aos participantes do estudo realizado nos Estados Unidos da América.

Como não faz sentido usar os mesmos modelos de previsão de medidas corporais em in-

div́ıduos de géneros distintos, por serem anatomicamente tão d́ıspares, e por a previsão

precisa da fisionomia do género feminino se mostrar mais desafiante e problemática, foi ape-

nas neste que focámos o estudo. Esta abordagem provocou uma redução nas observações

dispońıveis, passando o seu número total para 1181.

4.2 Análise das variáveis

Nesta secção será realizada uma análise quer às variáveis explicativas consideradas à par-

tida para construir os modelos, quer às variáveis de resposta.

O conjunto das variáveis de resposta é constitúıdo por seis medidas antropométricas, três

delas medidas de comprimento, e as outras três peŕımetros de circunferências. Encontram-

se descritas abaixo, seguidas pela nomenclatura que será usada ao longo da dissertação,

por facilidade de notação:

• Comprimento do braço, medido desde o ombro até ao pulso - Comp.B;

• Comprimento da perna, medido de pé, desde o chão até à virilha - Comp.P;

• Comprimento do tronco, medido sentado, desde a plataforma até ao acrómio -

Comp.T;

• Peŕımetro da circunferência da anca, medido no ponto em que é máximo - Circ.A;

• Peŕımetro da circunferência da cintura - Circ.C;

• Peŕımetro da circunferência do peito, medido no ponto em que é máximo - Circ.P.

Esta lista de variáveis foi escolhida pela adidas, por conter as medidas consideradas mais

importantes no ajuste da roupa à silhueta. Todas as seis medidas têm como unidade o
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miĺımetro (mm).

Quanto às variáveis explicativas, tentou-se principalmente que fosse um conjunto de dados

de fácil resposta para uma cliente virtual comum, mas que simultaneamente fornecesse

informação suficiente para uma estimação precisa das seis medidas descritas anteriormente.

Sob estas condições, optou-se pelo conjunto de variáveis que se segue:

• Idade, em anos;

• Altura, a respondida quando perguntada, não necessariamente igual à altura real,

tendo como unidade o miĺımetro;

• Peso, igualmente o respondido, não necessariamente igual ao peso real, tendo como

unidade o kilograma;

• Calçado, o tamanho usado, dado pelo sistema de numeração dos Estados Unidos;

• Soutien, medida de peŕımetro do peito, em miĺımetros, obtida através da com-

binação do número e copa do soutien. A tabela de conversão encontra-se no Apêndice

6, onde são apresentados os intervalos que uma determinada combinação de número

e copa representam. Para a modelação é usado o valor médio do intervalo corres-

pondente;

• Filhos, categorizada em dois ńıveis: 0 - não tem filhos, 1 - tem um ou mais filhos;

• Etnia, categorizada em três ńıveis, dado o universo de respostas apresentado na

base de dados: 0 - branca, 1 - afro-americana, 2 - asiática ou das ilhas do paćıfico,

3 - hispânica, americana nativa ou do alasca, mistura, sem resposta ou não listada

anteriormente.

As Tabelas 4.1 e 4.2 dizem respeito a medidas descritivas das variáveis, e às correlações

entre aquelas que se encontram no subgrupo de variáveis quantitativas, respetivamente.

Atentanto na Tabela 4.2 podemos observar que as correlações entre variáveis explicativas

são todas não superiores a 0.8, o que é desejável para evitar colinearidades elevadas. As

correlações maiores dentro deste grupo verificam-se entre Calçado e Altura, e entre Peso e

Soutien. Quanto às variáveis de comprimento, as variáveis explicativas que lhes estão mais

associadas são a Altura e Calçado, enquanto que com as variáveis de circunferência são

Peso e Soutien. Entre as variáveis de resposta, verificam-se correlações elevadas entre as

49



variáveis de comprimento (de notar que a Comp.T se correlaciona com as outras de forma

menos evidente), assim como entre as de circunferência, mas não entre os dois grupos.

Variáveis

Média (Desvio Padrão) 1

ou

Mediana (Min, Máx)

n (%)

Explicativas

Idade 39.7 (12.1)

Altura 1649.0 (78.9)

Peso 63.5 (40.8 , 167.8)

Calçado 8 (5, 14)

Soutien 950 (830 , 1260)

Filhos: 0

1

620 (52%)

561 (48%)

Etnia: 0

1

2

3

921 (78%)

135(11%)

69(6%)

56(5%)

Respostas

Comp.B 583.9 (32.8)

Comp.P 750.0 (47.3)

Comp.T 567.7 (29.7)

Circ.A 1030 (813 , 1610)

Circ.C 754 (557 , 1385)

Circ.P 930 (754 , 1470)

Tabela 4.1: Análise descritiva dos dados

1Consoante a simetria da distribuição emṕırica e pertinência das medidas
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Variáveis Id
a
d
e

A
lt
u
ra

P
e
so

C
a
lç
a
d
o

S
o
u
ti
e
n

C
o
m
p
.B

C
o
m
p
.P

C
o
m
p
.T

C
ir
c
.A

C
ir
c
.C

C
ir
c
.P

Idade
corr. = 1

valor-p < 0.001

Altura
−0.090

0.031

1

< 0.001

Peso
0.126

< 0.001

0.305

< 0.001

1

< 0.001

Calçado
0.041

0.027

0.701

< 0.001

0.500

< 0.001

1

< 0.001

Soutien
0.208

< 0.001

0.116

0.011

0.800

< 0.001

0.323

< 0.001

1

< 0.001

Comp.B
−0.040

0.007

0.732

< 0.001

0.424

< 0.001

0.695

< 0.001

0.250

0.002

1

< 0.001

Comp.P
−0.155

< 0.001

0.840

< 0.001

0.140

0.052

0.629

< 0.001

−0.025

0.029

0.787

< 0.001

1

< 0.001

Comp.T
−0.109

< 0.001

0.646

< 0.001

0.392

< 0.001

0.482

< 0.001

0.215

0.036

0.441

< 0.001

0.429

< 0.001

1

< 0.001

Circ.A
0.135

< 0.001

0.201

0.003

0.934

< 0.001

0.416

< 0.001

0.753

< 0.001

0.337

< 0.001

0.034

0.027

0.310

< 0.001

1

< 0.001

Circ.C
0.158

0.001

0.127

< 0.001

0.890

< 0.001

0.349

< 0.001

0.813

< 0.001

0.267

< 0.001

−0.034

0.006

0.258

< 0.001

0.852

< 0.001

1

< 0.001

Circ.P
0.220

< 0.001

0.104

< 0.001

0.899

< 0.001

0.333

< 0.001

0.872

< 0.001

0.246

< 0.001

−0.053

0.001

0.252

< 0.001

0.855

< 0.001

0.923

< 0.001

1

< 0.001

Tabela 4.2: Correlação de Pearson entre as variáveis quantitativas em estudo

Passemos a uma análise mais individualizada sobre cada uma das variáveis.

Consideremos primeiramente a variável Idade. Os seus histograma e gráficos de dispersão

contra as seis variáveis de resposta serão exibidos de seguida.

Pela análise do histograma, percebemos que é uma variável que apresenta um ńıvel razoável

de simetria, bem como frequências bastante elevadas em aproximadamente todo o espectro

de valores que pode tomar. À partida pode não ser proveitoso para o estudo a efetuar,

já que esta distribuição não é representativa do universo de clientes da adidas, sendo este

maioritariamente constitúıdo por indiv́ıduos de idades mais jovens.
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Figura 4.1: Histograma da idade

Passando aos gráficos de dispersão, não se consegue identificar claramente uma relação

entre a idade e as variáveis de resposta de comprimento, o que é condizente com a realidade

de as medidas antropométricas de comprimento não se alterarem com a idade (dentro da

idade adulta).

Nos gráficos referentes às medidas de circunferência é posśıvel distinguir-se uma ténue

relação linear, que corresponde ao seu aumento com o aumento da idade.

Figura 4.2: Gráficos de dispersão da idade contra as variáveis de resposta

Quanto à variável Altura, aferimos do histograma que é aproximadamente simétrica, com

uma frequência bastante elevada nos valores centrais, e reduzida nos extremos.
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Figura 4.3: Histograma da altura

Os gráficos de dispersão revelam uma relação linear evidente com as variáveis de resposta

de comprimentos, como seria expectável. Já com as de circunferência, pode notar-se uma

ligeira relação linear na nuvem mais concentrada de observações, contudo existem nos três

gráficos bastantes pontos dispersos, para valores mais elevados das variáveis de resposta.

Este fenómeno poderá ser melhor compreendido através da análise à variável Peso.

Figura 4.4: Gráficos de dispersão da altura contra as variáveis de resposta

Atentando seguidamente no histograma relativo à variável Peso, é de realçar a sua assi-

metria, causada pelo enviesamento à direita. Mais uma vez, esta distribuição dos dados

pode não se revelar a mais apropriada para o estudo a desenvolver, já que o universo de

clientes e o público alvo da adidas são constitúıdos maioritariamente por indiv́ıduos com
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uma condição f́ısica razoável.

Figura 4.5: Histograma do peso

Inversamente aos gráficos de dispersão referentes à Altura, os do Peso denotam uma forte

relação linear com as variáveis de circunferência. No que às variáveis de comprimento

diz respeito, é posśıvel distinguir uma tendência linear em relação à nuvem de maior con-

centração de indiv́ıduos, existindo contudo muitas observações distantes não só da nuvem

como desta relação, sobretudo para valores de peso mais elevados. Este conjunto de in-

div́ıduos está bastante relacionado com o que apresentava o mesmo padrão nos gráficos de

dispersão da Altura contra as variáveis de circunferência, e depreende-se que seja princi-

palmente constitúıdo por mulheres com excesso de peso.

Figura 4.6: Gráficos de dispersão do peso contra as variáveis de resposta
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A variável Calçado foi considerada como quantitativa, e consistiu de 18 valores distintos.

Pode ver-se pelo histograma que aparenta ser aproximadamente simétrica.

Figura 4.7: Histograma do número de calçado

Ao examinar os gráficos de dispersão, percebe-se que pode ser feita uma análise análoga

à dos gráficos de dispersão relativos à Altura, ainda que as relações lineares não sejam

tão evidentes. Esta semelhança faz sentido teoricamente, já que ambas são medidas de

comprimento, e apresentaram uma forte correlação.

Figura 4.8: Gráficos de dispersão do número de calçado contra as variáveis de resposta

No que concerne à variável Soutien, é viśıvel pelo histograma um enviesamento das ob-

servações à direita, o que se depreende mais uma vez, que possa ser proveniente da grande

quantidade de mulheres com excesso de peso entre a amostra usada.

55



Figura 4.9: Histograma da variável soutien

Analisando os gráficos de dispersão, é notória a existência de uma relação linear acentuada

entre o Soutien e as variáveis de circunferência, enquanto que em relação às medidas de

comprimento esta relação não se evidencia de igual forma. Os gráficos de dispersão são,

de certo modo, próximos dos da variável Peso, o que é natural dada a sua forte correlação.

Figura 4.10: Gráficos de dispersão da variável soutien contra as variáveis de resposta

Passando à variável binária Filhos, não se identifica nenhuma tendência na primeira me-

dida de comprimento, existindo um ligeiro decréscimo da mediana na Comp.P e Comp.T

para o conjunto de mulheres com filhos.

Quanto às medidas de circunferência é percet́ıvel a relação contrária, com um ligeiro

acréscimo na mediana, mı́nimo, 1o e 3o quartis das três variáveis de resposta para o grupo

de mulheres com filhos, o que é natural dadas as transformações que o processo traz à
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silhueta feminina.

Figura 4.11: Boxplot da variável filhos contra as variáveis de resposta

Os quartis das seis variáveis de resposta em cada uma das categorias da variável Etnia

oscilam bastante, o que dá a entender que é bastante influente nas variáveis de resposta.

Relativamente às medidas de comprimento do braço e comprimento da perna, constata-se

que as mulheres afro-americanas demonstram valores superiores a todas as outras, e as

asiáticas valores inferiores. Pode acontecer apenas por serem geralmente mais altas ou

mais baixas respetivamente, o que aparenta ser a razão no caso das mulheres asiáticas.

Isto não parece ser verdade para as mulheres afro-americanas, que revelam um compri-

mento de tronco inferior a todas as outras categorias. Pode ser que a proporção entre

comprimento dos membros e do tronco nas mulheres afro-americanas seja diferente das

restantes.

Em relação às medidas de circunferência, verificamos que as mulheres afro-americanas

da amostra revelam mediana, 1o e 3o quartis e bigode superior mais altos para as três

variáveis (excluindo a categoria 3). O inverso verifica-se para as mulheres asiáticas, que
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demonstram não só serem as mulheres com menores medidas de circunferência em média

na amostra, como dispersões bastante baixas e valores reduzidos para todas as variáveis.

Apesar de as frequências das categorias 2 e 3 nos fazerem ponderar uma junção das duas

categorias, na categoria 2 esta baixa frequência é compensada por uma dispersão nas res-

postas extremamente reduzida, o que nos levou a optar por não o fazer, de modo a não

perder essa informação.

Quanto à categoria 3, apesar de nas medidas de comprimento se apresentar em intervalos

compreendidos entre os valores mais comuns para o resto das categorias, nas de circun-

ferência apresenta valores mais altos, principalmente para a Circ.P. De notar também

que apresenta intervalos interquartis de amplitudes bastante alargadas nas variáveis de

circunferência, provavelmente devido ao facto de representar uma mistura de etnias e de

conter muito poucas observações.

Figura 4.12: Boxplot da variável etnia contra as variáveis de resposta
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Avançando para as variáveis de resposta, verificamos que as três variáveis de comprimento

apresentam histogramas bastante semelhantes, aproximadamente simétricos.

Figura 4.13: Histogramas das variáveis de resposta de comprimento

O mesmo não se pode constatar nas variáveis de circunferência, que apesar de também

apresentarem histogramas bastante semelhantes entre si, revelam um notável enviesamento

à direita.

Figura 4.14: Histogramas das variáveis de resposta de circunferência
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Caṕıtulo 5

Análise de resultados

5.1 Modelos LTS

Como se tornou viśıvel na análise descritiva, a base de dados para estudo contém variáveis

preditoras com caudas muito pesadas e com distribuições amostrais enviesadas. Isto re-

flete uma grande quantidade de silhuetas distantes do que seria um espectro de silhuetas

standard, que é o foco crucial para a adidas. De facto, o seu público alvo consiste de

indiv́ıduos maioritariamente jovens e atléticos. A amostra utilizada pode, portanto, não

ser representativa da maioria dos clientes da empresa.

Apontando o estudo segundo estas considerações, a primeira abordagem foi um método de

regressão robusta, com o intuito de reduzir o impacto destas observações fora do comum,

obtendo informações mais fiáveis sobre as mulheres cuja silhueta se aproxima mais de uma

silhueta “vulgar”. O método utilizado para este propósito foi o LTS.

Para cada variável a prever, será apresentado um modelo linear (univariado), com várias

constantes de corte h diferentes. O objetivo será realizar uma análise de sensibilidade a

este parâmetro, tecendo algumas considerações sobre o poder explicativo do modelo em

função dos valores de h.

Na escolha de cada um dos modelos, o processo foi iniciado com o modelo completo, re-

correndo ao método LTS para escolher o grupo de observações “t́ıpicas” a ser utilizado

na sua estimação, correspondente ao h em uso. Esta tarefa foi realizada recorrendo ao

‘robustbase’, package do software R, cujo procedimento é o descrito na secção 2.2. A cons-

tante de corte h corresponde ao número de observações que deverá ser usado na estimação
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do modelo, e é calculada através de um parâmetro α pela seguinte expressão:

h =

⌊

2
⌊n+ p+ 1

2

⌋

− n+ 2α
(

n−
⌊n+ p+ 1

2

⌋)

⌋

, com 0.5 ≤ α ≤ 1 ,

em que n representa o tamanho da amostra total e p o número de variáveis preditoras.

Este processo corresponde a usar o h que maximiza o ponto de rutura quando α = 0.5, e

a totalidade da amostra (que equivale a usar o método de regressão linear usual) quando

α = 1. Como se iniciou o processo sempre com a mesma amostra total e com o modelo

completo, temos n = 1181 e p = 9 em todos os casos.

Para cada modelo, utilizaram-se 10000 amostras iniciais para lançar o processo iterativo

(C-Step), e foram testadas 150 sementes, escolhendo a que minimizava a soma dos reśıduos

quadrados para a fracção de observações considerada pelo ponto de corte.

Selecionado o grupo de observações “t́ıpicas”, prosseguiu-se com a escolha manual das

variáveis significativas e relevantes a utilizar, essencialmente seguindo o método backwards

de selecção de variáveis. Estudaram-se também as interacções entre as variáveis e in-

clusão de termos quadráticos. A escolha do modelo final resultou da aplicação de testes

de hipóteses para a qualidade do ajustamento em modelos encaixados, do critério BIC

(Bayesian Information Criterion)1 e do coeficiente de determinação (R2) ajustado2.

Cada um dos gráficos da Figura 5.1 mostra a variação dos valores dos coeficientes estan-

dardizados das variáveis preditoras que se revelaram significativas em pelo menos um dos

modelos da respetiva variável de resposta (para pelo menos um dos valores testados de α).

Assim, se um determinado preditor se revelou significativa para explicar uma das variáveis

de resposta para um valor de α espećıfico, esse preditor passou a ser introduzido em todos

os outros modelos explicativos dessa mesma variável de resposta (para todos os valores de

α), quer fosse significativo ou não, com o propósito de todos os modelos explicativos da

mesma variável de resposta serem comparáveis entre si. Para uma variável de resposta e

um valor de α, o coeficiente de um preditor aparece marcado com um asterisco sempre que,

na regressão, este se tenha mostrado diferente de 0 com 99% confiança. Caso contrário,

encontra-se representado por um losango.

1BIC = −2LL + 2p[log(n)] , em que LL representa o logaritmo da função de verosimilhança, p é

o número de variáveis preditoras do modelo e n o tamanho da amostra. A quantidade de informação

explicada pelo modelo é tanto melhor quanto menor for o seu BIC.
2R2

adj = 1− (n−1)(1−R2)
n−p−1

, onde R2 = 1−
RSS/(n−p)

TSS/(n−1)
, RSS =

∑n
i=1(yi − ŷi)

2 e TSS =
∑n

i=1(yi − ȳ)2 .
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Figura 5.1: Sensibilidade dos coeficientes estandardizados à variação do parâmetro α

Pelo exame dos gráficos, existem diversos aspetos a reter. No que diz respeito, primeira-

mente, à análise de sensibilidade ao parâmetro α— e, por dependência, ao h —, é posśıvel

detetar que, mesmo nos modelos menos senśıveis à variação do parâmetro, existe uma

62



Figura 5.2: Sensibilidade do R2 ajustado dos modelos à variação do parâmetro α

grande divergência entre usar α = 0.9 e α = 1, quer nos coeficientes, quer na variância ex-

plicada pelo modelo. O mesmo significa que cerca de apenas 10% das observações exercem

demasiada influência sobre a regressão linear de qualquer uma das variáveis de resposta

(não necessariamente os mesmos indiv́ıduos em todos os modelos), o que não é desejável.

À parte do grupo dos 10% mais “problemáticos” — que neste caso de estudo se reflete em

retirar 118 observações das iniciais 1181 —, os modelos explicativos referentes às variáveis

Comp.P, Circ.A e Circ.P não apresentam grande sensibilidade à variação do parâmetro,

o que leva a que seja prefeŕıvel usar α = 0.9, privilegiando o uso de mais informação, bem

como as consequentes eficiência e significância estat́ısticas. Quanto aos restantes mode-

los, é posśıvel discernir alguns efeitos causados pela proporção de observações utilizada.

São exemplos disso: as oscilações do coeficiente da variável Calçado e a significância da

variável Soutien que é gradualmente substitúıda pela do Peso, nos modelos explicativos

da Comp.B ; o decaimento da significância da variável Calçado ao explicar a Circ.C ; o

decaimento da relevância da Altura nos modelos da Comp.B, acompanhada da variável

Peso e da categoria 1 da Etnia nos da Comp.T, o que também sucede fruto da queda

da fração de variância explicada pelos dois modelos, viśıvel no gráfico da Figura 5.2. Já

que a alteração do parâmetro se faz sentir de forma evidente, parece-nos que caberá aos

responsáveis da adidas optar entre modelos que expliquem mais precisamente a maioria
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mais homogénea da população, abdicando de alguma precisão para os outros indiv́ıduos,

ou modelos mais abrangentes, que expliquem mais corretamente a população, mas que

percam alguma precisão para a maioria homogénea.

Quanto aos modelos em si, os gráficos demonstram-nos a importância que cada variável

preditora possui na explicação da variância da variável de resposta. Fica deste modo

evidente que a variável mais determinante para explicar as variáveis de comprimento é a

Altura, enquanto que para as de circunferência é o Peso, ambas com efeitos positivos nas

variáveis de resposta. Aliás, mostram-se as duas bastante relevantes em todos os mode-

los, sendo as variáveis com mais interesse, de um modo geral. Contudo, de notar que a

variável Altura tem um efeito negativo ao explicar todas as variáveis de circunferência, ao

passo que o Peso tem um efeito positivo nas de comprimentos, a menos da Comp.P. A

variável Soutien revela também um forte impacto nos modelos, mas apenas nos de circun-

ferência, revelando igualmente um efeito positivo nas respostas (a menos da Circ.A, sendo

também esta a que das três está sujeita a um efeito menor). Quanto à Etnia, pode ser

constatado que se encontra presente em todos os modelos, ou seja, que contém informação

relevante sobre todas as variáveis de resposta, tendo contudo um peso muito superior a

explicar as medidas de comprimento do que as de circunferência. Esta relevância deve-se

especialmente à categoria 1, que é referente às mulheres afro-americanas, que aparente-

mente apresentam relações vincadamente diferentes entre as medidas de comprimento e as

variáveis preditoras das mulheres brancas, que estabelecem a categoria nula. As variáveis

com menos importância parecem ser as Calçado, Idade e Filhos, sendo a primeira especi-

almente relevante para explicar a variância de Comp.B, a segunda para a de Comp.T e a

terceira não significativa para todos os modelos.

5.2 Modelos lineares univariados e multivariados

Outra análise que se pretendia fazer à partida na secção anterior era aos grupos considera-

dos “at́ıpicos” pelo LTS. Esperava-se encontrar algum tipo de padrão/sobreposição nesses

subconjuntos, de maneira a que fosse posśıvel efetuar uma remoção manual da porção

mais “problemática”, comum aos modelos de todas as variáveis de resposta, ou pelo me-

nos comum dentro das três variáveis de comprimento, e comum dentro das três variáveis

de circunferência. Esta análise demonstrou-se infrut́ıfera, não sendo distingúıvel qualquer

tipo de relação entre os subconjuntos.
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Posto isto, foi necessário encontrar outra forma de reduzir a amostra a uma porção mais

homogénea e representativa do universo que queŕıamos estudar, e que o fosse simultanea-

mente para todas as variáveis de resposta, já que o que nos propunhamos fazer de seguida

seria regressão multivariada, método que, por definição, usa a mesma base de dados em

todas as componentes da resposta.

Com este propósito, foi considerada então uma porção referente exclusivamente aos in-

div́ıduos com idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos, inclusive, e com IMC3

compreendido entre 16 e 30, exclusive, perfazendo um total de 474 observações.

Dada a relação evidente entre dois grupos das variáveis de resposta, que pode ser com-

provada na Tabela de correlações 4.2, foram calculados dois modelos de regressão linear

multivariados, um para as três medidas de comprimento, outro para as três medidas de

circunferência. Para o efeito foi utilizada a função lm do R, que neste caso, devolve um

objeto de classe mlm. Este procedimento retorna os mesmos coeficientes de regressão do

que os obtidos através das várias regressões lineares univariadas, tal como foi demonstrado

na secção 3.1.1, e é especialmente indicado para variáveis que apresentem correlações ele-

vadas entre os reśıduos de cada um dos correspondentes modelos univariados. Na análise

em causa, as correlações entre os reśıduos dos modelos de regressão linear univariados das

variáveis de comprimento (respetivamente de circunferência) não foram demasiado eleva-

das — Tabela 5.1. Contudo, e motivados pelo estudo detalhado dos modelos multivariados

apresentado em secções anteriores, foi decidido prosseguir a análise com a aplicação dessa

metodologia.

Comp.B Comp.P Comp.T

Comp.B 1 - -

Comp.P
0.452

valor-p < 0.001
1 -

Comp.T
−0.162

valor-p < 0.001

−0.385

valor-p < 0.001
1

Circ.A Circ.C Circ.P

Circ.A 1 - -

Circ.C
−0.001

valor-p = 0.985
1 -

Circ.P
−0.005

valor-p = 0.917

0.373

valor-p < 0.001
1

Tabela 5.1: Correlação de Pearson entre os reśıduos dos modelos de regressão linear uni-

variados

3 Índice de Massa Corporal, calculado recorrendo à expressão: IMC = Peso(kg)

Altura2(m)
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Para além disso, os dados utilizados devem também ser representativos de uma população

que verifique os dois pressupostos sobre os reśıduos deixados pelo modelo linear multiva-

riado, pressupostos apresentados no ińıcio do Caṕıtulo 3.

Os gráficos de diagnóstico relativos a cada um dos pressupostos, para cada um dos modelos

multivariados, são exibidos nas Figuras 5.3 e 5.4, tendo sido usado o package ‘RVAideMe-

moire’ para a obtenção dos gráficos Q-Q.

Figura 5.3: Gráficos de diagóstico do modelo multivariado explicativo dos comprimentos
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Figura 5.4: Gráficos de diagnóstico do modelo multivariado explicativo das circunferências

Como é posśıvel aferir em ambos os modelos, os reśıduos entre indiv́ıduos aparentam ser

independentes, já que as nuvens correspondentes a cada cor não demonstram nenhuma

tendência evidente, nem interna, nem entre elas. Quanto ao teste à normalidade multiva-

riada, os dados referentes às medidas de circunferência não apresentam uma aproximação

à distribuição tão boa como deveriam, ao contrário dos das medidas de comprimento.

Contudo, se assumirmos normalidade, chegamos à conclusão que os reśıduos apresentam

um comportamento aparentemente homocedástico, quando tomados como independentes

entre variáveis. Ressalvamos que esta abordagem não garante que apresentem homoce-

dasticidade quanto às entradas cruzadas da matriz de variância-covariância, mas para isso

seria necessário recorrer a um teste de hipóteses, que não teria um forte significado es-

tat́ıstico fruto de estar a ser realizado sobre reśıduos de um modelo cujo cálculo já foi feito

recorrendo a testes de hipóteses.

Apesar do reconhecimento da existência de algumas condições menos adequadas à aplicação
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da metodologia, prosseguimos com o ajustamento dos modelos multivariados, mesmo que

apenas por propósitos académicos.

Os modelos multivariados foram calculados partindo ambos do modelo completo, prosse-

guindo com a remoção das variáveis pouco significativas, com base em testes de hipóteses

usando a estat́ıstica Pillai’s Trace (de notar que a remoção de qualquer variável isola-

damente, a menos da Etnia, representa um teste de hipóteses de caracteŕıstica 1, o que

quer dizer que o uso das estat́ısticas Wilk’s Lambda, Hotelling-Lawley’s Trace, Roy’s Gre-

atest Root e Pillai’s Trace é equivalente). Foi igualmente realizada remoção de outliers,

suportada pela análise dos gráficos seminormais dos reśıduos estandardizados das várias

componentes da resposta. Este procedimento conduziu aos modelos apresentados na Ta-

bela 5.2, que confronta os valores-p das variáveis entre cada um dos modelos multivariados

(calculados recorrendo à estat́ıstica Pillai’s Trace, a utilizada no R por defeito) e os res-

petivos três modelos univariados, encontrados a partir da mesma amostra e conjunto de

variáveis preditoras. Os coeficientes, assim como os erros estandardizados associados a

cada um dos coeficientes, são iguais, entre os modelos multivariados e os univariados, por

essa razão são exibidos apenas uma vez.

68



Modelos Univariados
Modelo

Multivariado
Modelos Univariados

Modelo

Multivariado

Comp.B Comp.P Comp.T

dos

Comprimentos

valor-p

Circ.A Circ.C Circ.P

das

Circunferências

valor-p

Termo

Indepen.

coef. = 93.160

s.e. = (23.523)

valor − p < 0.001

−100.057

(25.365)

< 0.001

113.401

(24.629)

< 0.001

< 0.001

859.915

(49.784)

< 0.001

473.463

(71.297)

< 0.001

549.064

(53.718)

< 0.001

< 0.001

Idade

−0.074

(0.194)

0.702

−1.632

(0.278)

< 0.001

0.008

(0.209)

0.969

< 0.001

Altura

0.270

(0.018)

< 0.001

0.525

(0.019)

< 0.001

0.268

(0.018)

< 0.001

< 0.001

−0.126

(0.025)

< 0.001

−0.191

(0.036)

< 0.001

−0.269

(0.027)

< 0.001

< 0.001

Peso

0.290

(0.114)

0.011

−0.515

(0.122)

< 0.001

0.376

(0.119)

0.002

< 0.001

7.796

(0.246)

< 0.001

6.273

(0.352)

< 0.001

6.046

(0.265)

< 0.001

< 0.001

Calçado

2.937

(0.977)

0.003

2.483

(1.054)

0.020

−1.271

(1.023)

0.215

< 0.001

Soutien

−0.128

(0.039)

0.001

0.264

(0.056)

< 0.001

0.464

(0.042)

< 0.001

< 0.001

Etnia 1

22.945

(2.689)

< 0.001

14.046

(2.900)

< 0.001

−17.598

(2.816)

< 0.001

1.574

(4.855)

0.746

−14.716

(6.953)

0.035

−17.083

(5.239)

0.001

Etnia 2

−5.225

(3.214)

0.105

−17.661

(3.465)

< 0.001

3.772

(3.365)

0.263

< 0.001

−12.850

(5.850)

0.029

12.777

(8.377)

0.128

3.256

(6.312)

0.606

< 0.001

Etnia 3

6.614

(3.887)

0.090

0.982

(4.192)

0.815

−0.220

(4.070)

0.957

−0.263

(7.019)

0.970

−1.718

(10.053)

0.864

5.703

(7.574)

0.451

Tabela 5.2: Modelos lineares multivariados e univariados

Note-se que a variável Filhos não se revelou significativa para nenhum dos modelos, tal

como já tinha acontecido nos modelos LTS.

Com a aplicação da regressão multivariada, é posśıvel analisar a magnitude do efeito
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das variáveis preditoras, assim como perceber de que forma é que esse efeito se encontra

distribúıdo pelas variáveis de resposta, de forma conjunta. Esta análise pode ser feita

visualmente, através dos denominados gráficos HE. Estes gráficos podem ser realizados

no R utilizando o package ‘heplots’.

Nos gráficos HE das Figuras 5.5 e 5.6, encontram-se representadas a elipse correspon-

dente à matriz E — matriz da forma descrita em (3.12) — , e as elipses correspondentes

às matrizes H — da forma descrita em (3.21) — , cada uma referente à hipótese nula do

coeficiente da variável preditora respetiva ser igual a zero. (As elipses correspondentes a

matrizes de hipóteses de caracteŕıstica 1 colapsam para segmentos de reta, como se poderá

constatar nos gráficos. Neste caso em concreto, isso acontece com todas as hipóteses de

uma variável preditora ter coeficiente igual a zero, a menos da variável Etnia, que é a

única com um número de graus de liberdade superior a 1.) Estas elipses são encontradas

a partir das respetivas matrizes, recorrendo à fórmula de distância seguinte

ε(y; S, ȳ) = {y : (y − ȳ)⊤S−1(y − ȳ) = c2}

em que S é o parâmetro a ser substitúıdo pela matriz (se S é uma matriz de variância-

covariância, esta distância é a distância de Mahalanobis), ȳ é o vetor de médias das duas

variáveis de resposta que se encontram representadas nos eixos, assim como o centro de to-

das as elipses (ou ponto médio dos segmentos de reta), e c2 é o valor que determina o ńıvel

de confiança associado à elipse. A constante c2 é definida pela distribuição da distância

que, no caso de y seguir uma distribuição normal bivariada, pode ser aproximada por

uma distribuição χ2
2, melhor aproximada por uma distribuição 2F2,n−2 para amostras

pequenas. A elipse representa, desta maneira, uma curva de ńıvel da distribuição normal

bivariada das duas variáveis de resposta. Em todos os gráficos HE exibidos na presente

dissertação, as curvas de ńıvel equivalem sempre ao quantil 95 da distribuição normal bi-

variada das variáveis de resposta.

Estes gráficos devem ser usados apenas para interpretação, e não como forma direta de

rejeição de hipóteses, porque diferentes estat́ısticas multivariadas focam-se em diferentes

aspetos do tamanho das elipses, e como tal, os testes de hipóteses não podem ser realiza-

dos de forma não amb́ıgua através dos gráficos. Em adição, os gráficos aqui mostrados só

revelam simultaneamente relações entre duas das três variáveis de resposta, o que tornaria

a rejeição das hipóteses menos fiável. Contudo, com o objetivo de facilitar a interpretação

dos gráficos, a saliência de uma elipse/segmento de reta H em relação à elipse E em qual-

quer direção, representa a rejeição da hipótese nula respetiva, com um ńıvel de confiança
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de 95%, pelo uso da estat́ıstica Roy’s Greatest Root, no modelo bivariado correspondente

às variáveis que se encontram representadas nos eixos.

Informação mais detalhada sobre a construção destes gráficos, assim como de outros tipos

de gráficos HE que achamos não se justificarem na nossa análise dada a baixa dimensão

da nossa resposta, pode ser consultada em [7]. Outros exemplos de utilização do R para

realização de análise multivariada, e em particular da interpretação e utilidade dos gráficos

HE, podem ser encontrados em [5], [6] e em [8].
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(a) testes de hipóteses para as variáveis Altura e Peso

(b) testes de hipóteses para todas as variáveis excluindo a Altura

Figura 5.5: Gráficos HE do modelo multivariado das medidas de comprimento
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(a) testes de hipóteses para as variáveis Peso e Atura

(b) testes de hipóteses para todas as variáveis excluindo o Peso

Figura 5.6: Gráficos HE do modelo multivariado das medidas de circunferência
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Fica claro, pela avaliação dos gráficos, que as variáveis preditoras que mais explicam a

variação das respostas são a Altura no modelo multivariado dos comprimentos — Figura

5.5 —, e o Peso no das circunferências — Figura 5.6. De notar também que os seus efeitos

sobre a resposta do modelo em que são mais influentes têm todos o mesmo sinal, nas três

regressões, assim como magnitudes semelhantes (o que é distingúıvel por os segmentos de

reta terem um declive próximo de 1, para os três gráficos correspondentes).

Observando a Figura 5.5, fica percet́ıvel que todas as variáveis preditoras têm efeitos de

magnitudes semelhantes para todas as variáveis de resposta, assim como todas explicam

uma proporção relevante da variação das variáveis de resposta, exceto a variável Calçado,

cuja magnitude do efeito é superior nas direções das variáveis Comp.B e Comp.P do que

na direção da Comp.T. De notar que todas as variáveis, à excepção da Altura, correla-

cionam negativamente a Comp.P e a Comp.T, ou seja, explicam as suas variações em

sentidos inversos. A maior proximidade, neste contexto, é encontrada entre a Comp.B e

a Comp.P, cuja variação é explicada no mesmo sentido por todas as variáveis menos o

Peso. Esta proximidade encaixa bem no senso comum, na medida em que os dois compri-

mentos correspondem a membros, enquanto que o terceiro não, o que também pode ser

explicado pelo valor mais alto da sua correlação, em comparação com as correlações de

ambas com a variável Comp.T (ver Tabela 4.2). Quanto aos pontos, viśıveis nos gráficos

da figura (b), representam as médias de cada classe da Etnia. É curioso ver que, apesar

da distinção entre classes explicar uma grande parte da variação das respostas, as médias

entre as classes não se encontram muito afastadas. A classe 2 é a que se encontra mais

afastada das restantes, demonstrando mais uma vez que as mulheres asiáticas têm em

média, medidas antropométricas de comprimento menores. Contudo não é a principal

responsável pela quantidade de variação explicada pela variável, já que as elipses que lhe

correspondem, regra geral, não têm a direção dessa classe, e em dois dos três gráficos, nem

sequer circundam o seu ponto médio, o que depreendemos que se deva, especialmente, à

baixa frequência da classe. Atentando, finalmente, nas elipses dos reśıduos, ficam patentes

as ligeiras correlações negativas entre os reśıduos da variável Comp.T e os reśıduos das

variáveis Comp.B e Comp.P, assim como a correlação mais vincada e positiva entre os

reśıduos das variáveis Comp.B e Comp.P, também observados na Tabela 5.1.

Prosseguindo para os gráficos HE da Figura 5.6, referentes ao modelo multivariado das

circunferências, é posśıvel perceber que, à parte da variável Peso, as variáveis Altura e

Soutien são as mais relevantes na explicação da variação das três variáveis de resposta.
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Adicionalmente, ambas apresentam um efeito com magnitude bastante semelhante entre

as variáveis de resposta, ou seja, não há nenhuma medida de circunferência que dependa

mais da Altura ou Soutien do que as outras. Contudo, ao passo que a Altura correlaciona

as três respostas positivamente, o mesmo não se pode observar da variável Soutien, que

tem um efeito inverso na explicação da Circ.A em relação à Circ.C e à Circ.P. Revendo

os coeficientes apresentados na Tabela 5.2, isto mostra que, para um valor constante das

outras variáveis preditoras, é esperado que um aumento no valor da variável Soutien re-

presente um aumento nos valores das variáveis Circ.C e Circ.P, ao contrário de no valor

da variável Circ.A, em que é esperado um decréscimo. Quanto à Idade, é notório que a

sua função no modelo multivariado é apenas na explicação da variação da variável Circ.C.

A variável Etnia aparenta ser a variável com menor impacto no modelo, sendo muito pro-

vavelmente descartada recorrendo ao uso de três modelos univariados independentes — a

sua magnitude na direção dos eixos em todos os gráficos pouco ou nada sobressai da elipse

dos erros, o que é corroborado pelos valores-p apresentados nos modelos univariados das

medidas de circunferência, exibidos na Tabela 5.2; contudo quando correlacionada com as

variáveis de resposta duas a duas, o seu efeito revela-se mais relevante. Mais uma vez,

pode ser discernida uma grande diferença entre a média das variáveis de resposta da classe

das mulheres asiáticas para a média das mesmas variáveis das mulheres das outras clas-

ses de Etnia, o que revela a menor dimensão das medidas antropométricas de peŕımetro

deste grupo de mulheres. Atentando, por último, nas elipses referentes aos reśıduos, não

é posśıvel visualizar qualquer tipo de correlação entre os reśıduos na diferentes variáveis

de resposta de circunferência, o que, mais uma vez, vai de encontro aos valores mostrados

na Tabela 5.1. No que concerne aos reśıduos, notamos apenas a reduzida magnitude que

a elipse demonstra na direção da Circ.P, em comparação com Circ.A e Circ.C, o que sig-

nifica que é esperado que esta seja a variável mais bem explicada pelo modelo.

Outra das vantagens da utilização da regressão multivariada é a de possibilitar intervalos

de confiança mais pequenos e precisos, devido ao uso das correlações entre as variáveis,

tal como exposto na secção 3.1.5.

Considerando as componentes dentro da resposta tridimensional como independentes, ob-

teŕıamos um intervalo de confiança para a resposta que consisitiria no interior de um

paraleleṕıpedo. Pelo modelo multivariado, o IC corresponde ao interior de um elipsóide,

dado que as correlações entre as três componentes da resposta são tomadas em consi-
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deração. Com o intuito de mostrar visualmente esta propriedade, são apresentados nas

Figuras 5.7 e 5.8 os elipsoides referentes aos intervalos de confiança a 95% para a média

das respostas, assim como para a predição, quer para o modelo multivariado das medidas

de comprimento, quer para o das medidas de circunferência, para uma mulher com as

seguintes caracteŕısticas: Idade− 32 anos; Altura− 1.659 m; Peso− 62.5 Kg; Soutien−
933 mm; Calçado− 8; Etnia− branca; escolhidas como exemplo por serem a média, me-

diana ou categoria de maior frequência 4 das respetivas variáveis, no conjunto de dados

utilizado para construir ambos os modelos. Com cada elipsoide está também representado

o seu centro, que corresponde à predição do modelo.

As Figuras 5.7 e 5.8 foram obtidas com recurso ao GeoGebra.

4Média para Altura e Peso, mediana para Idade, Soutien e Calçado, e categoria de maior frequência

para a Etnia.
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(a) Intervalo de confiança para a média das respostas

(b) Intervalo de confiança para a predição

Figura 5.7: Comparação de intervalos de confiança para uma resposta do modelo multi-

variado dos comprimentos
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(a) Intervalo de confiança para a média das respostas

(b) Intervalo de confiança para a predição

Figura 5.8: Comparação de intervalos de confiança para uma resposta do modelo multi-

variado das circunferências
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Caṕıtulo 6

Considerações finais

A realização de uma comparação direta sobre a significância estat́ıstica ou sobre os co-

eficientes das várias variáveis , entre os modelos LTS e os modelos multivariados não é

apropriada, a menos que seja levada a cabo com a consciência das fragilidades. Estas

fragilidades na comparação surgem maioritariamente do facto de os modelos terem sido

calculados através de um conjunto de dados diferente, mas também do propósito dos dois

métodos ser, em certa medida, discrepante. Contudo, há efeitos que se destacam trans-

versalmente a todos os modelos realizados e que, por conseguinte, se podem tomar como

bastante relevantes, independentemente de a porção da população em estudo ser mais

ou menos homogénea. São exemplos disso o efeito positivo, bastante evidente, da altura

sobre as medidas antropométricas de comprimento, bem como a sua extrema relevância

na sua explicação, com especial relevo o comprimento da perna, assim como a correlação

positiva do peso com as medidas antropométricas de circunferência, com destaque para

a circunferência da anca. Em todos os modelos pode ser verificado também que ambas

estas variáveis são fundamentais na explicação de todas as variáveis antropométricas em

estudo, sendo as duas variáveis mais capazes de explicar a variância das variáveis de res-

posta, como um todo. Fica também claro que a informação sobre a existência de filhos

demonstrou ser irrelevante, e que se a ambição da adidas for reduzir ao máximo a in-

formação requerida, não se perde variância explicada por demais abdicando de usar o

número de calçado, ou a idade. Relativamente à informação de copa e número de soutien,

apesar de não exibir relevância digna de nota para a maioria das medidas, é fulcral na

explicação da circunferência do peito, e bastante importante na da circunferência da cin-

tura, apresentando uma significativa correlação positiva com as duas. No que diz respeito

à etnia, a sua distinção mostrou ter valor para os modelos, principalmente entre as mulhe-
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res brancas e as afro-americanas, que apresentam, por exemplo, uma proporção distinta

entre o cromprimento dos membros e o comprimento do tronco. Cremos que isto se deve

fundamentalmente à baixa representatividade das outras categorias, e que talvez com uma

amostra de tamanho superior, um valor semelhante pudesse ser atribúıdo à distinção das

mulheres asiáticas.

Quanto à influência da seleção do subgrupo amostral a usar nos modelos, o procedimento

mostrou-se de maior valor quando a exclusão incidiu sobre aproximadamente 10% do ta-

manho amostral. A exclusão de porções maiores torna-se discut́ıvel, podendo ser benéfico

ou prejudicial sob pontos de vista diferentes, em relação ao grupo de mulheres em foco

para as predições futuras. Dado diferentes valores de corte, e até diferentes critérios de

seleção de subamostras terem revelado resultados semelhantes, uma escolha definitiva em

relação a este tema deve ser feita internamente pela empresa, tendo em vista os seus ob-

jetivos.

Ao longo do estágio, outras abordagens que não justificaram a sua inserção nesta dis-

sertação, foram experimentadas e testadas. Para validação de alguns modelos, foram

levados a cabo métodos de validação cruzada, precedidos de uma divisão dos dados em

grupos de treino e grupos de teste. Este procedimento não se afigurou interessante dada a

abordagem tomada no estudo exposto, como tal não se encontra patente na dissertação.

Para além de toda a metodologia usada, muita ficou que poderia trazer informação nova

e de relevo, igualmente por usar. Os exemplos que destacamos são outros métodos de

regressão robusta, dos quais alguns se encontram abordados superficialmente no Caṕıtulo

2, e sobre os quais se pode conhecer mais consultando [10], e a simbiose entre a regressão

linear multivariada e o estimador LTS, a qual já se encontra documentada em artigos, dos

quais são exemplos [1] e [13].

Ressalvar que todo o trabalho foi muito bem recebido pelos responsáveis na adidas. Houve

interesse nos resultados obtidos por parte da empresa, e ficou a hipótese de, em estágios

mais avançados do projeto, alguns dos modelos serem implementados.
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Conversão de número e copa de soutien para peŕımetro do

peito em mm

A B C D E F G

30 770 - 790 790 - 810 810 - 830 830 - 850 - - -

32 820 - 840 840 - 860 860 - 880 880 - 900 900 - 920 920 - 940 940 - 960

34 870 - 890 890 - 910 910 - 930 930 - 950 950 - 970 970 - 990 990 - 1010

36 920 - 940 940 - 960 960 - 980 908 - 1000 1000 - 1020 1020 - 1040 1040 - 1060

38 970 - 990 990 - 1010 1010 - 1030 1030 - 1050 1050 - 1070 1070 - 1090 1090 - 1110

40 1020 - 1040 1040 - 1060 1060 - 1080 1080 - 1100 1100 - 1120 1120 - 1140 1140 - 1160

42 1070 - 1090 1090 - 1110 1110 - 1130 1130 - 1150 1150 - 1170 1170 - 1190 1190 - 1210

44 1120 - 1140 1140 - 1160 1160 - 1180 1180 - 1200 1200 - 1220 1220 - 1240 1240 - 1260

46 1170 - 1190 1190 - 1210 1210 - 1230 1230 - 1250 1250 - 1270 1270 - 1290 1290 - 1310
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R Companion to Applied Regression). SAGE, second edition, 2011.

[7] M. Friendly. HE plots for multivariate linear models. Journal of Computational and

Graphical Statistics, 16(2):421–444, 2007.

[8] M. Friendly and M. Sigal. Graphical methods for multivariate linear models in psycho-

logical research: An R tutorial. The Quantitative Methods for Psychology, 13(1):20–

45, 2017.

[9] Richard A. Johnson and Dean W. Wichern. Applied multivariate statistical analysis.

Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, NJ, sixth edition, 2007.

82



[10] Ricardo A. Maronna, R. Douglas Martin, and Vı́ctor J. Yohai. Robust Statistics:

Theory and Methods. John Wiley and Sons, Ltd, 2006.

[11] Peter J. Rousseeuw. Least median squares regression. Journal of the American

Statistical Association, 79(388):871–880, 1984.

[12] Peter J. Rousseeuw and Katrien Van Driessen. Computing LTS regression for large

data sets. Data Mining and Knowledge Discovery, 12(1):29–45, 2006.

[13] Peter J. Rousseeuw, Katrien Van Driessen, Stefan Van Aelstc, and Jose Agulló. Ro-
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