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Resumo

Realizar seleção de variáveis é uma parte importante no processo encontrar a relação
entre um conjunto de covariáveis e uma variável de interesse para modelos lineares
encaixados. Existem diversos métodos e critérios que realizam a seleção de variáveis
em duas etapas, sendo elas, a estimação dos coeficientes β e depois a seleção. Mais
recentemente métodos baseados em verossimilhança penalizada se propõe a realizar
simultaneamente as duas etapas da seleção. Este trabalho se propõe estudar a estrutura
verossimilhança penalizada, entender os métodos LASSO e Adaptive LASSO e comparar
as abordagens, por meio de um estudo de simulação, dos métodos usuais, AIC e BIC,
e dos métodos baseados em verossimilhança penalizada, LASSO e Adaptive LASSO sob
a ótica de modelos lineares e modelos lineares generalizados. Foi posśıvel observar que
todos os métodos comparados são bons ao identificar as variáveis significativas tanto
sobre a ótica de modelos lineares e modelos lineares generalizados, que os métodos
usuais realizam essa identificação com probabilidades maiores do que os baseados em
verossimilhança penalizada quando há grande variabilidade. Verificou-se também que o
AIC apresenta dificuldade ao identificar as variáveis não significativas, diferentemente dos
métodos baseados em verossimilhança penalizada que conseguem estimar com precisão
ideal mesmo em cenários de baixa variabilidade para modelos lineares e que o BIC se
mostrou o melhor entre todos os métodos no contexto de modelos lineares generalizados.

Palavras-chaves: Seleção de variáveis, Máxima Verossimilhança Penalizada, AIC, BIC,
LASSO, Adaptive LASSO.
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1 Introdução

Em modelagem estat́ıstica, busca-se encontrar nos dados caracteŕısticas que

evidenciem, por exemplo, relações existentes entre variáveis. Usualmente, realizam-se

análises a fim de detectar padrões que possam ser explicados por meio de uma relação

estat́ıstica. No contexto de modelos lineares, utiliza-se a análise de regressão a fim de

tornar a relação entre um conjunto de variáveis, denominadas variáveis explicativas,

e a variável de interesse expĺıcita. Esta relação, muitas vezes, se dá por mais de

uma variável, isto é, geralmente existe um conjunto de fatores mensuráveis que podem

explicar o desfecho de interesse. Na prática, os pesquisadores geralmente possuem

um conjunto demasiadamente grande de variáveis explicativas. Por isso, dispor de

um mecanismo capaz de identificar quais dessas variáveis de fato são relevantes é

extremamente necessário, evitando posśıveis problemas futuros na modelagem, como, por

exemplo, multicolinearidade principalmente em pequenas amostras fazendo com que as

estimativas sejam ruins e a variância do β seja grande.

Se uma cĺınica deseja explicar o ńıvel de açúcar no sangue (glicose) de pacientes

entre 30 e 50 anos que sejam hipertensos, é necessário possuir informações sobre a saúde

dos pacientes, sobre seus hábitos alimentares, sobre a prática de exerćıcios f́ısicos, entre

outras variáveis que possam explicar o desfecho de interesse. Identificar quais variáveis

possuem relação com o ı́ndice glicêmico via modelagem estat́ıstica pode não ser uma tarefa

muito simples. Para encontrar essas variáveis é recomendável utilizar critérios e métodos

que visem comparar entre todos os posśıveis modelos encaixados, qual o modelo mais

parcimonioso que “melhor”explica a variável resposta. Note que a quantidade de modelos

que devem ser comparados, pode ser muito grande se o número de variáveis explicativas

for razoavelmente grande. É importante mencionar que no contexto de modelos lineares,

sem considerar as variáveis cruzadas, se há p variáveis explicativas é posśıvel criar 2p − 1

modelos encaixados. Por exemplo se p for igual a 10 existem 210 − 1 = 1024 − 1 = 1023

posśıveis modelos a serem comparados o que tornaria muito custoso de se comparar todos

os posśıveis modelos encaixados.
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Na literatura, existem diversas técnicas que se propõem a selecionar um subconjunto

de variáveis relevantes. Neste trabalho, serão apresentadas algumas destas técnicas, que

serão aqui denominadas como técnicas usuais.

Dentre os diversos critérios dispońıveis aos usuários, os mais conhecidos são:

coeficiente de determinação ajustado Srivastava et al. (1995) [1], R2
a, o critério de

informação de akaike Akaike (1976) [2], AIC, o critério de informação bayesiana Schwarz

et al.(1978) [3], BIC, o critério de informação do desvio Celeux et al. (2006)[4]), DIC,

entre outros. Esses métodos realizam a seleção de variáveis em duas etapas, uma vez

que é necessário ajustar o modelo com um determinado subconjunto de variáveis, e então

numa segunda etapa, com base no ajuste, calcular as medidas de interesse para optar

pelo “melhor”modelo segundo o critério utilizado. Estes critérios, provavelmente, são

mais utilizados, pois estão implementados na maioria dos programas e são de fácil acesso.

Mais recentemente, métodos alternativos vem sendo propostos na literatura. Métodos

que, diferentemente dos critérios citados anteriormente, realizam a estimação dos

coeficientes do modelo e selecionam variáveis em uma única etapa. Esses métodos são

conhecidos na literatura como métodos baseados em verossimilhança penalizada.

Tais métodos penalizam a estrutura de verossimilhança de forma a produzir

estimativas mais precisas do que as via máxima verossimilhança. Dentre eles, pode-se

citar Least Absolute Shrinkage and Selection Operator - LASSO Tibshirani (1996) [5], o

Adaptive LASSO - Adaptive Zou (2006) [6] e o Smoothly Clipped Absolute Deviation -

SCAD Fan e Li (2001)[7]. Esses métodos possuem caracteŕısticas interessantes associadas

ao viés, como, esparssividade e continuidade.

Este trabalho visa comparar os métodos usuais com os baseados em verossimilhança

penalizada no contexto de modelos lineares e modelos lineares generalizados para o modelo

loǵıstico.

Este trabalho está organizado como a seguir. No Caṕıtulo 2, são apresentados

os objetivos deste trabalho. No Capitulo 3, definiu-se os métodos de estrutura de

verossimilhança penalizada e suas propriedades para o modelo linear e o modelo

generalizado. No Caṕıtulo 4, apresenta-se um estudo de simulação comparando-se os

diversos critérios estudados no trabalho. Por fim, no Caṕıtulo 5, será apresentado a

conclusão dos resultados encontrados no trabalho.
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2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é comparar os métodos de seleção de variáveis

baseados em verossimilhança penalizada com os métodos usuais, como, AIC e BIC, no

contexto de modelos lineares e modelos lineares generalizados.

Os objetivos secundários são:

• Estudar os métodos baseados em verossimilhança penalizada, com enfoque no

LASSO e no Adaptive LASSO, visando entender as principais diferenças entre eles.

• Entender as propriedades do LASSO e do Adaptive LASSO.

• Para encontrar a “melhor”configuração no processo de estimação, no contexto de

modelos lineares, pretende-se:

– Comparar abordagens diferentes para a escolha do parâmetro do peso w para

para o método Adaptive LASSO

– Comparar diferentes algoritmos para a estimação do Adaptive LASSO.

– Comparar diferentes metodologias de estimar λ, parâmetro responsável pela

penalização no LASSO e no Adaptive LASSO.

– Estudar o impacto de diferentes valores de γ para o método Adaptive LASSO.

• Após escolhida a “melhor”configuração para os métodos baseados em

verossimilhança penalizada, avaliar a capacidade de selecionar o modelo correto do

AIC, BIC, LASSO e Adaptive LASSO.

• Utilizar as configurações propostas na literatura para modelo loǵıstico e também

avaliar o AIC, BIC, LASSO e Adaptive LASSO.
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3 Materiais e Métodos

Neste caṕıtulo, serão apresentadas as definições do modelo linear e do modelo linear

generalizado, os métodos de estimação via verossimilhança e verossimilhança penalizada,

os critérios usuais de seleção de variáveis, os métodos que são baseados em verossimilhança

penalizadas e suas propriedades que serão utilizadas neste trabalho. Além disso, serão

apresentadas algumas melhorias, propostas mais recentemente na literatura, para os

métodos baseados em verossimilhança penalizada, que serão avaliadas futuramente por

meio de um estudo de simulação. Por fim, serão apresentadas as medidas que servirão

para comparar todos os critérios no estudo de simulação que será realizado.

3.1 Modelos Lineares

Em diversas situações, das mais variadas áreas, é de grande interesse verificar se duas

ou mais variáveis estão relacionadas de alguma forma. Para estabelecer essa relação é

muito importante estabelecer um modelo matemático.

São chamados modelos lineares aqueles que apresentam uma relação entre variáveis

que sejam lineares no parâmetro. Este tipo de análise também é conhecida como análise

de regressão, e ajudam a entender como um conjunto de variáveis explicativas influenciam

a variável resposta.

Neter et al. (1996) [8] define da seguinte forma a estrutura de modelos lineares

clássicos: seja xj = (x1j, x2j, . . . , xpj)
T , j = 1, 2, . . . , n, o vetor com p variáveis explicativas

da unidade experimental j e y = (y1, y2, . . . , yn)T , o vetor de variáveis respostas ou

variáveis dependentes e X = [x1, x2, . . . , xn] como a matriz de variáveis explicativas ou

matriz de planejamento de ordem p × n. Esta relação se dá de forma linear e pode ser

estabelecida por:
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yj = β1x1j + β2x2j + . . .+ βpxpj + εj j = 1, 2, . . . , n, (3.1)

em que a média da variável resposta yi|x varia de forma linear com x, β = (β1, . . . , βp)
T é

o vetor de parâmetros que tem-se interesse em estimar, para que a relação entre a variável

resposta e as explicativas seja conhecida e εj um erro aleatório, tal que εj ∼ N(0, σ2).

Como hipótese, os εi e εj são variáveis aleatórias independentes para i 6= j, e como

consequência, por se tratar de uma combinação linear, yj ∼ N(β1x1j + β2x2j + . . . +

βpxpj, σ
2) com yi e yj variáveis aleatórias independentes para i 6= j.

É posśıvel, então, reescrever a Equação 3.1 de forma matricial, para o modelo múltiplo,

como pode ser visto a seguir:

y = Xβ + ε. (3.2)

Na Equação 3.2, como y é combinação linear de ε, então, y ∼ Nn(Xβ, σ2I). A

estrutura que será utilizada neste trabalho será a definida por Zou (2006) [6] e nela o

intercepto não é incluso.

Notem que os modelos lineares supõem que a variável resposta tem distribuição

normal. Tal suposição é razoável em diversos casos, porém, se a variável resposta de

interesse for, por exemplo, a ocorrência ou não de sucessos em determinado contexto não

é posśıvel utilizar-se dessa classe de modelos. Para tal situação, seria necessário dispor de

uma outra classe de modelos, uma que fosse mais flex́ıvel. Na seção a seguir é discutido

a classe de modelos lineares generalizados.

3.2 Modelos Lineares Generalizados

Nelder e Wedderburn (1972) [9] propuseram a classe de modelos lineares generalizados

(MLG), que trata-se de uma extensão de ML.

O prinćıpio básico consiste em ampliar as opções para a distribuição da variável

resposta, flexibilizando a suposição imposta pelo ML. Neste novo cenário, é permitido que

a variável resposta pertença a famı́lia exponencial de distribuições, bem como aumentar

as possibilidades para a relação funcional entre a média da variável resposta, E[y] = µ, e

o preditor linear η.

Antes de explicitar a estimativa do vetor β é preciso definir algumas componentes que

um MLG precisa ter.
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Componente Sistemática

Seja um preditor linear ηi gerado a partir de p variáveis explicativas do tipo xi,1, xi2, ...xip,

em que a componente sistemática é determinada por: ηi = xiβ.

Função de Ligação

É uma função monotônica diferenciável, denotada por g(µi), que relaciona a média da

variável resposta µi = E[Yi] ao preditor linear ηi = xiβ, ou seja, g(µi) = ηi = xiβ,

∀i = 1, 2, ..., n.

Famı́lia Exponencial

Seja X uma variável aleatória com função de probabilidade (f.p.) P (., θ), caso X discreto,

ou função de densidade de probabilidade (f.d.p.) f(., θ), caso X cont́ınua, diz-se que a

distribuição de probabilidade de X pertence a famı́lia exponencial uniparamétrica se sua

f.p. ou f.d.p. puder ser expressa da seguinte forma:

f(y, θ) = exp[a(x)b(θ) + c(θ) + d(x)], (3.3)

em que seja posśıvel explicitar quem é cada uma das funções a(y), b(θ), c(θ) e d(y) e θ é

o parâmetro canônico da f.p. ou f.d.p. de X.

Agora é posśıvel escrever a estimativa do vetor β em função do parâmetro canônico

em sua forma geral, ou seja, sem especificar nenhuma função de ligação.

β∗(n) = argmin
β

n∑
i=1

(−y(xti) + η(xTi β)). (3.4)

Existem inúmeros modelos generalizados como o Loǵıstico, o Log-linear de Poisson, o

ANOVA, o ANCOVA, etc. A seguir, será apresentado o modelo loǵıstico que será utilizado

no estudo de simulação deste trabalho.

3.2.1 Modelo Loǵıstico

A regressão do modelo loǵıstico visa explicar variáveis do tipo binária sendo o interesse,

por exemplo, explicar se o fumo durante a gestação implica no peso da criança ao nascer

ou em problemas respiratórios. Variáveis do tipo binária seguem distribuição Bernoulli

(yi ∼ Bernoulli) em que são posśıveis de se utilizar a função de ligação η = logit(pi) =

ln

(
pi

1− pi

)
, com a variável resposta variando em função do logaritmo da função loǵıstica.
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E[y|x] = ln

(
pi

1− pi

)
= xTi β (3.5)

É posśıvel escrever a estimativa do β em 3.4 para a função loǵıstica em termos da

função de ligação.

β∗(n) = argmin
β

n∑
i=1

(−y(xti) + ln(1 + ex
T
i β)), (3.6)

em que ln(1 + ex
T
i β) é a função de ligação para o modelo loǵıstico.

Para que se encontre o vetor β̂ com as estimativas referente a associação entre as

variáveis explicativas e o vetor de variáveis resposta é preciso definir a estrutura e os

métodos de estimação desses parâmetros.

3.3 Métodos de estimação

A estimação do vetor de parâmetros β pode ser feita por diversas abordagens. Entre

as mais conhecidas estão: o método de Mı́nimos Quadrados (MQ) e o método de Máxima

Verossimilhança (MV).

O estimador de β via MQ e MV para o modelo linear, pode ser expresso como:

β̂ = (X ′X)−1X ′y, (3.7)

em que β̂ fornece a estimativa de MQ para o vetor de coeficientes.

Neste trabalho, o foco será por meio de uma abordagem de estimação via máxima

verossimilhança.

3.3.1 Máxima Verossimilhança

Seja x1, ..., xn uma amostra aleatória de uma determinada população X ∼ fX(x, θ),

então, x é o vetor das variáveis aleatórias independente e identicamente distribúıdas, com

distribuição dada por fX (x; θ) =
∏n

i=1 fX (xi; θ) em que θ é desconhecido. O interesse

é estimar o parâmetro θ a fim de encontrar o valor que maximiza a probabilidade de

se observar os valores da determinada amostra. A função de verossimilhança pode ser

definida como a seguir:
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L(θ;x) = L(θ|x1, ..., xn) =
n∏
i=1

f(xi|θ), (3.8)

em que θ é o parâmetro de interesse.

No contexto de ML e MLG, o parâmetro de interesse é o vetor de coeficientes β,

associado a uma amostra x como pode ser visto na Equação 3.9 para ML e na Equação

3.10 para MLG a seguir.

A função de verossimilhança para o modelo linear é dada por:

L(β, σ2;x) =
n∏
j=1

fyj(β, σ
2|x) =

1√
2πσ2

exp

{
− 1

2σ2

n∑
j=1

(yj − xTj β)2

}
, (3.9)

em que σ2 é desconhecido em (3.9), tal que sua estimativa é dada por σ̂2 =

∑n
i=1(yi − ŷi)2

n− 2
.

O interesse é encontrar os valores que maximizam L(·;x), considerando σ2 fixado.

Maximizar a função L é o mesmo que minimizar Σn
i=1(yi−xβ)2 a partir de uma amostra já

observada. Para realizar esta estimação via MV podem ser utilizados métodos de iteração

para encontrar uma aproximação a fim de determinar o máximo das funções como através

do método de Newton-Raphson. Na prática, utiliza-se a função log-verossimilhança para

facilitar as contas por meio das propriedades do logaritmo.

A função de verossimilhança para o modelo loǵıstico é dada por:

L(β) =
n∏
j=1

(
mj

yj

)
p
yj
j (1− pj)mj−yj , (3.10)

em que pj =
exp(xjβ)

(1 + exp(xjβ))
, j = 1, 2, ..., n.

É importante mencionar que apesar de yj ter distribuição bernoulli o que esta sendo

modelado na Equação 3.10 é o número de sucessos obtidos em mj ensaios de bernoulli.

Isto pode ser feito porque a distribuição binomial pode ser definida como a soma dos

m-ésimos ensaios de bernoulli (Σn
j=1yj).

O método de estimação baseados em MV para os parâmetros de um MLG foi

desenvolvido por Nelder e Wedderburn (1972) e baseia-se no método de Escore de Fisher

que consiste em resolver as equações não lineares por meio de iteração numérica de forma a

substituir a matriz de segundas derivadas parciais pela matriz de informação = = E[UUT ]

que é a matriz de valores esperados das segundas derivadas parciais. A exigência de que
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um MLG pertença a famı́lia exponencial serve para satisfazer as condições de regularidade

de forma a assegurar que exista um máximo global para o logaritmo da função de log-

verossimilhança lnL(β), isto é, garantindo uma solução única para o sistema de equações:
∂

∂β
lnL(β) = 0.

É posśıvel utilizar uma estrutura de verossimilhança modificada com intuito de

penalizar ao escolher a estimativa de verossimilhança. Essa modificação, no caso deste

trabalho, será a estrutura de verossimilhança penalizada (VP) que será utilizada a fim de

encontrar o máximo da função de verossimilhança.

3.3.2 Máxima Verossimilhança Penalizada

O método de máxima verossimilhança penalizada surgiu de forma a resolver problemas

de estimação não paramétrica de curvas ou funções, tornando-se uma uma alternativa

quando encontrados problemas em que a máxima verossimilhança não podiam ser

utilizados ou não conduziam a resultados satisfatórios. Os estimadores de máxima

verossimilhança penalizada possuem dois objetivos na estimação de curvas: maximizar

a probabilidade da amostra observada medida pela log-verossimilhança usual e evitar

curvas que exibam grandes picos.[10]

O método de máxima verossimilhança penalizada (MVP) visa penalizar a estrutura

de verossimilhança com intuito de ter um rigor maior ao encontrar o máximo da função de

verossimilhança sendo ajustado pela função de penalização a ser utilizada. No contexto de

modelos lineares, o interesse é maximizar a função do vetor de β e encontrar as estimativas

a partir de uma amostra já observada. Na prática utiliza-se da log-verossimilhança

penalizada a fim de facilitar as contas. A estrutura de log-verossimilhança como definida

em Pinto Junior (2009)[10] pode ser vista a seguir:

lp(β) = l(β)− pλ(β). (3.11)

Existem diversas estruturas de penalização da função de log-verossimilhança Lp,

como, por exemplo, Hard Thresholding - [11],HT, Smoothly Clipped Absolute Deviation

- [11], SCAD, e a famı́lia Lq. Quando escolhe-se q = 1 temos os métodos LASSO e

Adaptive LASSO tais que a função pλ(|βj|) pode ser expressa por pλ(|βj|) = λ|β| para os

dois métodos que serão apresentados posteriormente.
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É posśıvel escrever a Equação 3.11 em termos da função de log-verossimilhança e da

função de penalização

lp(β) =
n∑
i=1

li(yi;x
T
i β)− n

p∑
j=1

pλ(|βj|), (3.12)

em que pλ é uma função de penalização não negativa associada ao parâmetro de suavização

λ.

Com algumas modificações em 3.4 é posśıvel acrescentar o termo referente a

penalização da verossimilhança.

β∗(n) = argmin
β

n∑
i=1

(−y(xTi ) + η(xTi β)) + pλ(β), (3.13)

em que pλ(β) pode ser associada as penalizações do LASSO λ
∑p

j=1 |βj| e do Adaptive

λ
∑p

j=1 ŵ|βj|.

Para o modelo loǵıstico é posśıvel reescrever a Equação 3.4 de forma a associar ela a

sua função de penalização e função de ligação.

β∗(n) = argmin
β

n∑
i=1

(−y(xti) + log(1 + ex
T
i β)) + pλ(β), (3.14)

em que pλ(β) é a função de penalização da estrutura de verossimilhança que, neste

trabalho, serão focadas no LASSO λ
∑p

j=1 |βj| e do Adaptive λ
∑p

j=1 ŵ|βj| que serão

apresentadas mais adiante.

Na Figura 1, é apresentado o logaritmo da verossimilhança e da verossimilhança

penalizada num cenário N(µ, 1) em que considera-se uma só amostra, x = 3, em que

o interesse é encontrar o máximo do logaritmos das verossimilhanças para determinados

valores de µ. A linha sem pontilhado representa o logaritmo da verossimilhança sem

penalização, ou seja, λ = 0 e as linhas pontilhadas representam o logaritmo da

verossimilhança penalizada sendo pλ(µ) = λ|µ| para valores de λ iguais a 1, 2 e 6.
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Figura 1: Plot dos logaritmos da verossimilhança e penalizada

É posśıvel notar, na Figura 1, que a medida que o parâmetro de ajuste, λ, aumenta o

máximo da verossimilhança diminui, isto é, a estimativa de µ está caminhando na direção

de zero.

Agora o interesse é a seleção de variáveis, portanto, é preciso definir os métodos usuais

e os métodos baseados em verossimilhança penalizada para realizar a seleção de variáveis.

3.4 Métodos usuais para seleção de variáveis

Neste trabalho, o termo métodos usuais será utilizado para definir as funções AIC

e BIC, pois são de amplo conhecimento, bem implementadas em todos os programas de

análises e de fácil acesso a todos. A seguir serão apresentadas as definições desses critérios.
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3.4.1 Critério de Informação de Akaike

O critério de informação de akaike proposto por Akaike (1976)[2] é uma medida que

avalia o grau de informação que se perde ao escolher utilizar determinado modelo entre

todos os posśıveis modelos. Esta medida pode definida como a seguir.

AIC = −2ln(L(β̂)) + 2p, (3.15)

em que L(β̂) é a verossimilhança do parâmetro a ser estimado. Como é posśıvel ver o

AIC penaliza a log-verossimilhança em função do número de covariáveis que se tem no

modelo selecionado e procura um equiĺıbrio entre o número de variáveis explicativas e a

significância da covariável. O interesse é em um AIC pequeno de forma que será escolhido

o modelo que forneça o menor AIC entre todos os posśıveis modelos.

3.4.2 Critério de Informação Bayesiana

O critério de informação bayesiana proposto por Schwarz et al. (1978) [3] avalia entre

todos os posśıveis modelos qual é o mais adequado, ou seja, aquele em que se perca menos

informação de acordo com o modelo selecionado e pode ser definido como a seguir.

BIC = −2ln(L(β̂)) + pln(n), (3.16)

em que L(β̂) é a verossimilhança do parâmetro a ser estimado. Semelhantemente ao AIC,

é preciso encontrar o ponto de equiĺıbrio que torne o modelo parciomonioso, logo o modelo

com menor BIC será o modelo selecionado.

Agora é preciso definir os métodos baseados em verossimilhança penalizada que serão

utilizados no trabalho. De fato, é posśıvel entender os critérios mais usuais como funções

com estrutura de verossimilhança penalizada, como, AIC, BIC, com λ =
√

2/n e λ =√
(log n)/n respectivamente.

3.5 Métodos baseados em Verossimilhança

penalizada para seleção de variáveis

Será utilizado o termo métodos baseados em verossimilhança penalizada para fazer

menção aos métodos simultâneos de estimação e seleção de variáveis. Existem muitos

métodos que se utilizam da estrutura de verossimilhança penalizada para estimar e

selecionar as variáveis, aqui será dado enfoque em dois: LASSO e Adaptive LASSO.
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3.5.1 LASSO

O método LASSO foi apresentado por Tibshirani (1996)[5], em que busca estimar e

selecionar variáveis de forma simultânea. O LASSO encolhe os coeficientes para perto de

0 com o aumento de λ e conduz alguns para 0 quando o λ é suficientemente grande. É

posśıvel reescrever a função que foi apresentada na Equação 3.11 para o método LASSO

como pode ser visto a seguir:

lp(β) = l(β)− λ
p∑
j=1

|βj|, (3.17)

em que lp(β) é a log-verossimilhança penalizada, l(β) é a log-verossimilhança do modelo

em função do parâmetro de interesse (β) e λΣp
j=1|βj| é a função de penalização do LASSO

para o parâmetro de interesse (β) em função do parâmetro de suavização(λ).

A partir da Equação 3.17 é posśıvel encontrar a estimativa do vetor de coeficientes β

dada por:

β̂ = argmin
β

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣y −

p∑
j=1

xjβj

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣
2

+ λ

p∑
j=1

|βj|, (3.18)

em que λ é o parâmetro de regularização não negativo,
∑p

j=1 |βj| é a função de penalização

denominada l1.

3.5.2 Adaptive LASSO

Apresentado por Zou (2006)[6], o Adaptive LASSO é uma versão adaptada do LASSO

que também estima e seleciona as variáveis simultaneamente, mas diferente do LASSO

dá pesos aos coeficientes a fim de tornar alguns mais importantes, ao realizar a seleção de

variáveis, que outros. Supondo que β̂ é um estimador
√
n consistente para β∗. É posśıvel

reescrever a função que foi apresentada na Equação 3.11 para o método Adaptive como

pode ser visto a seguir:

lp(β) = l(β)− λ
p∑
j=1

wj|βj|, (3.19)

em que lp(β) é a log-verossimilhança penalizada, l(β) é a log-verossimilhança do modelo

em função do parâmetro de interesse (β) e λΣp
j=1wj|βj| é a função de penalização do

Adaptive para o parâmetro de interesse (β) em função do parâmetro de suavização(λ).
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A partir da Equação 3.17 é posśıvel encontrar a estimativa do vetor de coeficientes β

dada por:

β̂
∗(n)

= argmin
β

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣y −

p∑
j=1

xjβj

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣
2

+ λn

p∑
j=1

ŵj|βj|, (3.20)

em que ŵ é o vetor de pesos que pode ser definido como ŵ =
1

|β|γ
com γ > 0 e λn é o

parâmetro de suavização.

A estimação do vetor de pesos ŵ pode ser feita de diversas maneiras. No artigo do

Zou (2006)[6], ele sugere utilizar mı́nimos quadrados para estimar os pesos, mas também

ressalta que se existir colinearidade é posśıvel utilizar outros tipos de regressão como Ridge

Regression por ser mais estável que MQ.

Para análises assintóticas será utilizado a estrutura de Knight e Fu (2000)[12], com

duas condições:

• yi = xiβ
∗ + εi em que ε1, . . . , εn são variáveis aleatórias independentes e

identicamente distribúıdas (iid) com média 0 e variância σ2

• 1

n
XTX → C em que C é uma matriz positiva definida.

Assumindo que A = {1, 2, . . . , p0} é o subconjunto das p0 variáveis selecionadas, a matriz

C pode ser definida como a seguir.

C =

[
C11 C12

C21 C22

]

em que C11 é uma matriz p0 × p0.

Zou (2006)[6] defini propriedades com as quais os métodos baseados em

verossimilhança penalizada precisam ter para que tenham comportamento ideal.

3.5.3 Propriedades Oracle para o LASSO e o Adaptive LASSO

Pode-se definir esta propriedade como a capacidade de predição e precisão do

verdadeiro modelo a ser encontrado pelos métodos. Usando a linguagem de Fan e

Li (2001)[7], chama-se δ um procedimento oracle se β(δ) assintoticamente possui as

propriedades a seguir.

• Identifica o verdadeiro subconjunto do modelo, {j : β̂j 6= 0} = A;
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• Possui taxa de estimação ótima
√
n(β̂(δ)A− β̂∗A)→d N(0, σ∗), em que σ∗ é a matriz

de covariância conhecendo o verdadeiro subconjunto do modelo.

Essas propriedades, para o LASSO e Adaptive, podem ser entendidas como

consistência na seleção de variáveis e Normalidade assintótica. Dessa forma, Zou (2006)[6]

definiu ainda um teorema em que especifica a condição necessária para que a seleção de

variáveis não falhe para o LASSO. A seguir é apresentada tal condição e discutido um

exemplo na qual a mesma não é satisfeita.

Teorema 3.5.1 (Condição necessária) Suponha que limn P(An = A) = 1. Então

existe um vetor de sinais s = (s1, . . . , sp0)
T , sj = 1 ou −1, tal que

|C21C
−1
11 s| ≤ 1. (3.21)

Se 3.21 falhar então a seleção é inconsistente.

Corolário 3.5.2 Suponha que p0 = 2m = 1 ≤ 3 e p = p0 + 1, então há um preditor

irrelevante. C11 = (1− ρ1)I + ρ1J1, onde J1 é a matriz de 1’s, C12 = ρ21 e C22 = 1.

Se − 1

p0 − 1
< ρ1 < −

1

p0
e 1 + (p0 − 1)ρ1 < |ρ2| <

√
1 + (p0 − 1)ρ1

p0
,

então a condição necessária não pode ser satisfeita e, assim, a seleção de variáveis é

inconsistente.

Para entender melhor essa falha na consistência, tais que as condições do Corolário

3.5.2 sejam satisfeitas, considerando ρ1 = −0, 39 e ρ2 = 0, 23 e tomando β =

(4; 6, 3; 3, 5; 0)T com tamanhos de amostra (30, 70, 150 e 300) e variância (1, 9, 36 e

100) sob a ótica de modelos lineares é posśıvel mensurar duas probabilidades.

Primeiro, calculou-se a probabilidade do LASSO e do Adaptive selecionarem as

variáveis corretamente, ou seja, encontrar o subconjunto A com os três coeficientes

diferentes de zero. Para isto, foram simulados 100 vezes o cenário descrito acima e os

resultados podem ser encontrados na Tabela 1.

Tabela 1: Probabilidade se selecionar as variáveis corretas

Método
Probabilidade

n = 30 e σ = 10 n = 70 e σ = 6 n = 150 e σ = 3 n = 300 e σ = 1
Lasso 0,25 0,73 1 1
Adaptive (γ = 1) 0,20 0,64 1 1
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Na Tabela 1, sob um cenário ruim em que a amostra é pequena e a variabilidade

dos dados é grande tanto o LASSO como o Adaptive possuem baixas probabilidades

de selecionar as variáveis corretamente, ou seja, em cerca de só 20% dos casos os

métodos acertam na seleção, mas é posśıvel observar que a medida que o tamanho da

amostra aumenta e a variabilidade diminui ambos métodos são eficientes em encontrar o

subconjunto A.

Agora, o interesse é estimar a probabilidade de que seja encontrado o verdadeiro

modelo, ou seja, que os três primeiros coeficientes sejam diferentes de zero e o quarto

seja igual a zero. Considerando ainda o mesmo cenário descrito anteriormente, com 100

simulações, os resultados encontram-se na Tabela 2.

Tabela 2: Probabilidade de conter o verdadeiro modelo

Método
Probabilidade

n = 30 e σ = 10 n = 70 e σ = 6 n = 150 e σ = 3 n = 300 e σ = 1
Lasso 0,04 0,11 0,10 0,22
Adaptive (γ = 1) 0,12 0,41 0,72 0,97

Na Tabela 2, a medida que o tamanho de amostra cresce e a variância diminui o

LASSO falha ao encontrar o verdadeiro modelo, diferentemente do Adaptive que consegue

ser consistente ao selecionar as variáveis. Até num cenário ideal em que o tamanho de

amostra é grande e a variabilidade é pequena o LASSO acerta 22% das vezes enquanto o

Adaptive acerta 97%. Este cenário evidencia a diferença no maior rigor do Adaptive em

relação ao LASSO ao conduzir as variáveis para 0 quando elas deveriam ser 0.

3.5.4 Métodos de estimação de λ por meio de validação cruzada
para o LASSO e o Adaptive

Validação Cruzada é um método que busca estimar e validar a estimativa encontrada

dentro do conjunto de dados. Este método consiste em separar o conjunto de dados

em dois subconjuntos. Um desses, chamado de treinamento, responsável para realizar a

estimação do parâmetro de interesse. Já o segundo subconjunto, chamado de validação,

utilizado para validar a estimação feita no conjunto de treinamento. Existem diferentes

abordagens para realizar essa validação entre eles Hold-Out, K-fold e leave-One-Out. A

abordagem que será utilizada neste trabalho é K-fold.

K-Fold

Este método divide o conjunto de dados em k subconjuntos mutualmente exclusivos e

de mesmo tamanho (ou aproximadamente o mesmo tamanho) em que utiliza-se de k-1
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subconjuntos para realizar a estimação do parâmetro e o outro para realizar a validação

da estimação feita.

Para que esta estimação seja feita, os dados são agrupados de forma que cada um dos

k subconjuntos sejam representativos do conjunto total. Para exemplificar, se o interesse é

estimar o parâmetro de uma variável do tipo binária, como numa variável sexo das pessoas

na qual se assume duas respostas apenas, o método reordena e separa os subconjuntos

de forma a cada um dos k subconjuntos possúırem a mesma proporção de dados, ou seja,

cada um dos subconjuntos terá, aproximadamente 50% de cada sexo.

Este método será utilizado para estimar o λ que vai gerar o vetor β para o LASSO

e o Adaptive, conforme enunciado no artigo do Zou (2006)[6] em que se recomenda a

utilização da abordagem K-fold.

Para exemplificar, num cenário com β = c(0; 1, 6; 0; 0, 67; 0; 0; 0, 4; 0; 0; 0, 25; 0, 98; 1, 3; 0; 0; 0)T ,

para um conjunto de dados de tamanho n × p com y ∼ N(xβ, σ2I), estimou-se o λ

que produz o menor Erro Quadrático Médio (EQM), via K-fold, a fim de utilizá-lo para

estimar os betas do LASSO 3.18 e do Adaptive 3.20.

A Figura 2 apresenta no eixo x, qual é o log(λ), no eixo y, o EQM e na parte superior

do gráfico, o número de variáveis diferentes de zero que serão selecionadas para aquele

respectivo valor de log(λ) no eixo x.

Figura 2: 5-Fold.

Logo, na Figura 2 é apresentado 3 gráficos em que a escolha do λ para cada conjunto de

covariável considerando k = 5. Note que há duas linhas pontilhadas com duas posśıveis

escolhas de λ em que a linha pontilha a esquerda fornece o log(λ) referente ao menor
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EQM, já a linha pontilhada a direita, fornece o log(λ) referente ao EQM que está a um

desvio-padrão do menor EQM. De acordo com a escolha do menor EQM em cada figura

os logaritmos dos lambdas (-1,58, -2,55 e 2,53) são os que selecionariam um modelo com

8, 12 e 11 variáveis.

Pode-se obter os valores para diferentes valores de k, como na Figura 3.

Figura 3: Diferentes valores de K.

Os valores para cada k, os logaritmos dos lambdas, os EQMs e a quantidade de

variáveis diferente de zero para cada caso da Figura 3 podem ser visto na Tabela 3. Nela,

é posśıvel ver que para k = 3, o terceiro log(λ) -1,83 é o que produz o menor valor de

EQM 1,67, mas não é o que produz o número de variáveis diferentes de zero ideal, pois de

acordo com o vetor β utilizado o número ideal de coeficientes diferentes de 0 seria 6, logo

para k = 3 para em nenhum dos três opções acertou esse número. É posśıvel observar

também que para k igual a 7 e 10, os log(λ) que fornecem o número ideal de variáveis

diferentes de zero e que configuraria acertar o modelo correto não são os que produzem

os menores EQMs -1,46 e 2,94 respectivamente. O critério utilizado para a escolha do λ é

o que possuir menor EQM, logo para k 3, 7 e 10 os λ serão, respectivamente, -1,81, -2,10

e -2,30.
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Tabela 3: Lambdas, EQMs e valores diferentes de zero via K-fold
K λ EQM Não zero

3
-1,742869 3,247661 8
-1,644965 3,249941 10
-1,826251 1,667904 9

7
-1,460918 2,655812 6
-2,189156 2,435885 10
-2,095471 1,723014 9

10
-1,410487 2,943007 6
-1,903709 2,477846 10
-2,302485 1,745129 10

3.5.5 Algoritmo de estimação para o Adaptive LASSO

A estimativa do vetor de parâmetros β para o Adaptive pode ser encontrada pelo

algoritmo proposto por Efron et al. (2004)[13], como descrito Zou (2006)[6]. Tal algoritmo

pode ser definido pelos passos a seguir:

1 Defina x∗∗j =
xj
ŵj
, j = 1, 2, . . . , p.

2 Resolva o problema para o LASSO para todo λn,

β̂
∗∗

= argmin
β

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣y −

p∑
j=1

x∗∗j βj

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣
2

+ λn

p∑
j=1

|βj|. (3.22)

3 Sáıda β̂
∗(n)
j =

β̂∗∗j
ŵj

, j = 1, 2, . . . , p.

3.6 Melhoria para os métodos baseados em

Verossimilhança penalizada para o Modelo

Linear

A literatura dispõe de abordagens que visam aprimorar os métodos baseados

em verossimilhança penalizada na estimação dos parâmetros que forneçam o melhor

ajuste. Por isso, antes de comparar entre os métodos usuais e métodos baseados

em verossimilhança penalizada, optou-se por verificar a melhor forma de estimar os

parâmetros do LASSO e do Adaptive.
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Este processo será feito na seguinte ordem. Primeiro avaliar o impacto de diferentes

pesos (w) para o Adaptive, a seguir avaliar um algoritmo alternativo pra determinação

do Adaptive, o (λ) que melhor ajusta o LASSO e o Adaptive e, por fim, o (γ) para o

Adaptive.

Peso (w)

O processo de estimação do Adaptive requer um vetor de pesos que diferencie

importância das variáveis de forma a ponderar a seleção que será realizada. O interesse,

então, é avaliar diferentes escolhas do vetor de pesos e encontrar aquela abordagem que

forneça a melhor seleção de variáveis. O artigo do Zou (2006) [6] sugere a utilização de

MQO pelo baixo custo computacional e optou-se por utilizar também, o LASSO como

peso para o Adaptive.

Algoritmo

Ao propor o Adaptive o Zou (2006)[6] propôs também um algoritmo de forma a

encontrar sua solução a literatura comporta outros algoritmos de forma a simplificar o

custo e tornar ele mais eficaz. Para a estimação do Adaptive utilizou-se do algoritmo

proposto pelo Zou (2006)[6] em seu artigo, o algoritmo de estimação e um novo algoritmo

proposto por Chand e Kamal (2011)[14] que será enunciado a seguir.

Algoritmo proposto por Chand e Kamal

1 Padronize os preditores x1, . . . ,xp tal que tenham média 0 e variância 1

2 Estime os pesos ŵj j = 1, . . . , p usando o os preditores padronizados do passo 1

3 Defina x∗∗j =
xj
ŵj
, j = 1, 2, . . . , p.

4 Resolve o problema para o LASSO para todo λn,

β̂
∗∗

= argmin
β

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣y −

p∑
j=1

x∗∗j βj

∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣
2

+ λn

p∑
j=1

|βj|. (3.23)

5 Sáıda β̂
∗(n)
j =

β̂
∗∗
j

ŵj
, j = 1, 2, . . . , p.

O intuito é comparar a eficiência dos dois algoritmos e optar pela escolha daquele que

for mais vantajoso para o processo de estimação do vetor β.
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Lambda (λ)

Por ser o parâmetro que determina o ajuste nos métodos de seleção métodos baseados

em verossimilhança penalizada abordados neste trabalho, a avaliação da estimação será

tanto para o Adaptive como para o LASSO a fim de encontrar o melhor valor de λ que

nos fornece a solução dos métodos. Será utilizado o tipo de ajuste via K-fold abordado

pelo Zou (2006)[6] e o via BIC proposto pelo Chand (2012)[15] que é uma adaptação do

BIC que foi utilizado neste trabalho voltado exclusivamente para a estimação do lambda

e que será descrito a seguir.

BICλ = log(σ̂2
λ) + |Sλ| ×

logn

n
× Cn, (3.24)

em que σ̂2
λ = SSEλ

n
e SSE = Σn

i=1Σ
p
j=1(yij−Σp

j=1x
T
j β̂λ)

2 é a soma dos quadrados dos erros,

Sλ = {j : β̂jλ 6= 0} , sendo β̂λ é o vetor estimado para determinado valor de λ e Cn > 0 é

uma constante que deve ser muito bem escolhida e a performance do BIC depende desse

valor, tendo Chand ([15]) mostrado que o valor mais apropriado seria Cn =

√
n

p
em que n

é o tamanho da amostra e p é o número de variáveis explicativas. O valor de λ escolhido

será aquele que possui o menor valor de BIC.

Gama (γ)

O parâmetro γ é associado na estimação do vetor de pesos w de forma a potencializar

o peso que cada covariável vai receber. Como por definição o parâmetro γ ≥ 0 serão

utilizados algumas opções de valores para o γ a fim de verificar em qual delas melhora o

ajuste para o Adaptive. Vale ressaltar que quando o γ = 0 se trata do LASSO, logo este

valor não é uma opção.

3.7 Medidas de comparação entre os critérios de

seleção de variáveis

Nesta seção serão apresentados as medidas utilizadas nas comparações dos cenários

que serão apresentados no caṕıtulo referente as simulações e comparações dentro de

modelos lineares e modelos lineares generalizados.
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Probabilidade de Selecionar as Variáveis Corretas (PSVC)

A probabilidade de selecionar as variáveis corretas pode ser definido como a

probabilidade de o método identificar as variáveis que são significativas para o modelo

final, isto é, as variáveis que são diferentes de 0. Matematicamente seria encontrar o

subconjunto {j : β̂j 6= 0} = A .

PSV C = P(A ⊆ Â) (3.25)

Probabilidade de Conter o Modelo Correto (PCMC)

A probabilidade de conter o modelo correto pode ser definido como a probabilidade

de o método identificar as variáveis que são significativas e as que não são para o modelo

final, isto é, as variáveis que são diferentes e iguais a 0. Matematicamente seria encontrar

os subconjuntos {j : β̂j 6= 0} = A e {j : β̂j = 0} = Ac.

PCMC = P(A = Â) (3.26)

Número médio de coeficientes zeros

O número médio de coeficientes zeros corresponde a média do número de vezes em que

o método deixou de selecionar as variáveis fixadas como zero, ou seja, o interesse é saber

quão bom o método é ao reconhecer que determinada variável explicativa não influencia

significativamente na variável resposta.

N =
z∑
i=1

gi, (3.27)

em que gi é a proporção de zeros estimado nas covariáveis que deveriam ser zero e z é a

quantidade de covariáveis iguais a zero no vetor β verdadeiro.

Erro Relativo do Modelo (ERM)

O erro relativo do modelo pode ser definido uma medida de comparação entre modelos

ajustados, em que o interesse é verificar qual modelo selecionado é superior ao outro, ou

seja, determinar o ganho ao se optar por usar um método em comparação ao outro. O erro
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do modelo pode ser definido como a diferença entre o valor ajustado da variável resposta

e o observado.

E[xT β̂ − xTβ]2, (3.28)

em que β̂ é a estimativa do vetor β. Nas simulações foram utilizados a mediana dos erros

relativos do modelo (MERM) como pode ser visto a seguir:︷ ︸︸ ︷
MERM = Med(

︷ ︸︸ ︷
ERM) =

eθ
eEMV SS

, (3.29)

em que eθ é o reśıduo do modelo sob o método ou critério θ e eEMV SS é o reśıduo da

estimativa via máxima verossimilhança sem a seleção do modelo, ou seja, o intuito é

avaliar em qual cenário é melhor ou optar por determinado método ou critério de seleção.

Portanto, quando mais próximo de 0, mais adequado é o método θ em relação ao modelo

sem seleção (completo), quando é igual a 1 significa que não há diferença entre utilizar o

modelo completo ou o método/critério de seleção, por fim, quanto maior que 1 for pior é

o modelo com o ajuste θ sendo melhor utilizar o modelo completo.
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4 Análise de Resultados

Neste caṕıtulo serão apresentados os resultados de simulação obtidos a partir de

simulação realizada para o modelo linear e um dos modelos lineares generalizados,

o modelo loǵıstico. Inicialmente, para o modelo linear, foram avaliadas as

“melhorias”propostas na literatura para os métodos baseados em verossimilhança

penalizada, isto é, foram comparadas as utilizações de diferentes pesos, diferentes

algoritmos, diferentes critérios para a escolha do parâmetro λ e diferentes valores de

γ no processo de estimação. Estas comparações tiveram o intuito de indicar a “melhor

configuração”para o processo de estimação nos métodos baseados em verossimilhança

penalizada. A seguir são comparados o LASSO, Adaptive LASSO com os métodos usuais

AIC e BIC.

Todas as simulações deste trabalho foram feitas dentro do programa R Core Team

(2014)[16] utilizando-se de rotinas existentes ou por meio de programações e funções

criadas quando necessário.

4.1 Simulações para o modelo linear

Foram feitas 100 replicações, cada uma com tamanhos de amostras de n = 30 a

n = 50 mil em que os erros são normalmente distribúıdos, tal que a variável resposta (yi)

foi gerada a partir da combinação linear dos erros (ε) como a seguir:

yi = xTi β + εi, (4.1)

em que β = (0; 1, 6; 0, 98; 1, 3; 0)T e εi ∼ N(0, σ2) tal que o σ2 assuma os valores 1, 9, 36 e

81. O vetor de covariáveis foi gerado por meio de uma distribuição normal padrão tendo

correlações entre xi e xj dadas por 0, 5|i−j|. Para a estimação do parâmetro λ, é preciso

definir valores inicias de forma que os valores estimados λ̂ sejam determinados pelos
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diferentes critérios que serão utilizados na estimação. Para todos os casos foi utilizado

uma sequência de 100 valores de 0,01 a 4.

4.1.1 Avaliando as Melhorias

Antes de comparar os métodos usuais ao métodos baseados em verossimilhança

penalizada, serão apresentadas comparações que visam avaliar qual é o “melhor”estrutura

no processo de estimação dos métodos via verossimilhança penalizada. A seguir serão

comparados os seguintes cenários: como o peso como ajuste via MQO proposto por Zou

(2006)[6] versus os pesos ajustados via LASSO, o algoritmo de estimação proposto por Zou

(2006)[6] versus o novo algoritmo, mais recente, proposto por [14], o critério de escolha

do parâmetro λ via K-fold proposto por Zou (2006)[6] versus o critério, mais recente, via

BIC proposto por Chand (2012)[15] e, por fim, diferentes valores do parâmetro γ.

Peso (w)

A Figura 4 apresenta as medidas PSVC e PCMC, utilizando como pesos a estimativa

de MQO e o LASSO, para diferentes valores da variância do erro. Para o PSVC é posśıvel

ver que esta medida tende a 1 com o aumento do tamanho da amostra tanto utilizando

peso MQO ou LASSO e isto acontece para todos os valores de σ2 avaliado, ou seja, ambas

abordagens identificam corretamente as variáveis que devem pertencer ao modelo quando

o tamanho da amostra aumenta. Vale ressaltar que nos cenários de maior variância, foi

necessário um n maior para que a probabilidade em questão assumisse o valor 1, como

era de se esperar.

Na parte inferior da Figura 4 para o PCMC os dois métodos falham em identificar o

modelo por completo conduzindo a baixa probabilidade. É posśıvel observar que quando

a variância é de 1 com tamanho de amostra 50 mil a probabilidade se aproxima a 0,8,

sugerindo que possa convergir ao se aumentar mais ainda o tamanho de amostra. Portanto,

não percebeu-se grandes diferenças ao se utilizar as duas abordagens.
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Figura 4: PSVC e PCMC considerando diferentes pesos.

Optou-se por utilizar os pesos vindos do LASSO, pois é um procedimento a menos no

processo de estimação e porque o Zou (2006) [6] ressalta que podem haver dificuldades

na estimação se existir colinearidade. Portanto, em todos os casos daqui em diante será

utilizado o peso via LASSO.

Algoritmo

Na Figura 5, semelhantemente ao encontrado para o peso, não há grandes diferenças entre

o PSVC e PCMC, considerando os dois algoritmos nos diversos cenários de variâncias.

No caso do algoritmo, verificou-se também o tempo em que o algoritmo levou para chegar

a solução em cada um dos casos e para isto foi utilizada a função proc.time Bruin (2011)

[17].
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Figura 5: PSVC e PCMC considerando diferentes algoritmos.

A Figura 6 apresenta os boxplots do tempo que cada algoritmo levou para encontrar

as estimativas dos parâmetros, considerando diversos cenários de variância. É posśıvel

observar que o maior tempo gasto pelo novo algoritmo para encontrar a estimativa dos

parâmetros é próximo da mediana do algoritmo proposto pelo Zou (2006)[6]. O que de

fato configura o novo algoritmo proposto por Chand e Kamal (2011)[14] mais atrativo do

que o proposto pelo Zou (2006)[6].
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Figura 6: Boxplot do tempo para estimar os parâmetros considerando diferentes
algoritmos

Sendo assim, optou-se pela escolha do novo algoritmo no processo de seleção do

Adaptive, logo em todos os casos a seguir o algoritmo utilizado será algoritmo proposto

por Chand e Kamal (2011)[14].
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Lambda (λ)

LASSO

Na Figura 7 é posśıvel verificar que para PSCV, as duas abordagens acabam por convergir

para 1 com o BIC apresentando maior dificuldade do que o K-fold para variâncias grandes.

Já para PCMC é posśıvel observar que o K-fold falha em estimar corretamente o modelo

completo enquanto BIC acaba por convergir para 1.

Figura 7: PSVC e PCMC para estimação do parâmetro lambda do LASSO.

Adaptive LASSO

Na Figura 8 é posśıvel verificar que tanto para PSCV quanto para o PCMC encontrou-

se os mesmos resultados vistos para o LASSO. Favorecendo assim a escolha do BIC

como critério para a estimação do parâmetro λ nos métodos baseados em verossimilhança

penalizada.
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Figura 8: PSVC e PCMC para estimação do parâmetro lambda do Adaptive.

Por meio da Figura 9 é posśıvel entender o porquê de o BIC conseguir ajustar melhor

do que o K-fold, e assim, identificar as variáveis nulas do modelo completo, ou seja,

encontrar as variáveis não devem ser selecionadas. Intuitivamente valores grandes de λ

levam a rejeição de determinada covariável como significativa para o modelo e, de fato,

as estimativas do λ para o ajuste tendo o BIC como critério são maiores dos que as que

consideram o K-fold como critério.
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Figura 9: Boxplot da comparação do lambdas entre K-fold e BIC.

Gama (γ)

Na Figura 10 para os diferentes valores de γ é posśıvel observar que eles são semelhantes

ao identificar as variáveis que deveriam ser selecionadas no modelo.

Figura 10: PSVC para o Gama.
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A Figura 11 mostra uma pequena diferença nas probabilidades entre os γ para as

variâncias pequenas, mas nada que destaque algum γ em particular.

Figura 11: PCMC para o Gama.

Portando, tomando como base os artigos do Zou (2006) [6] e do Chand (2012) [15]

optou-se por utilizar os valores 0,5, 1 e 2 para o parâmetro γ no ajuste do Adaptive.

Agora que já são conhecidas as melhorias para o peso, algoritmo, λ e γ de forma a

aperfeiçoar a estimação para os métodos baseados em verossimilhança penalizada, serão

apresentadas as comparações entre os métodos usuais e os via verossimilhança penalizada

de forma comparar o comportamento de cada um no contexto de modelos lineares.
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4.1.2 Comparações entre os métodos

A Figura 12 mostra o PSVC para cada um dos métodos em cada uma das diferentes

variâncias. É posśıvel notar que os métodos acabam por convergir para 1 a medida

que o tamanho da amostra aumenta, ou seja, conseguem identificar as variáveis que

são significativas para o modelo. No caso com variância 9, é posśıvel notar que as

probabilidades dos usuais são menores do que os métodos baseados em verossimilhança

penalizada.

Para variâncias grandes é posśıvel ver que os métodos usuais apresentam

probabilidades maiores do que as dos métodos baseados em verossimilhança penalizada

e, em particular, o AIC que em variâncias pequenas se mostra pior do que os demais

métodos acaba por se destacar dos demais em casos de grande variabilidade.

Figura 12: PSVC de comparação entre os métodos para o modelo linear.
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A Figura 13 mostra o PCMC e é posśıvel observar uma semelhança ao que foi visto

para o PSVC. Considerando baixa variabilidade o AIC apresenta o pior resultado seguido

pelo BIC, entretanto com grandes variâncias, o BIC apresenta probabilidades maiores aos

demais métodos.

É importante ressaltar a limitação do AIC ao identificar o modelo completo

apresentando probabilidades próximas a 0,75 independentemente da variabilidade. De

fato, não convergir para 1 evidência uma falha do método ao identificar as variáveis que

não são relevantes ao modelo.

Figura 13: PCMC de comparação entre os métodos para o modelo linear

Essa dificuldade de identificar as covariáveis que não são significativas será

determinada por meio do número médio de coeficientes zeros, que neste caso, tem como

valor “ideal”2, ou seja, se o método conseguir identificar nas 100 replicações todas as

variáveis não importantes ao modelo o seu número esperado será 2. Na Tabela 4 é
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apresentado o número esperado de zeros de cada método para todos os casos (combinações

de tamanho de amostra e variância).

Tabela 4: Número esperado de zeros para o modelo linear

N

n=30 σ2 = 1 σ2 = 9 σ2 = 36 σ2 = 81 n=1500 σ2 = 1 σ2 = 9 σ2 = 36 σ2 = 81

AIC 1,54 1,47 1,44 1,46 AIC 1,65 1,65 1,65 1,65

BIC 1,83 1,70 1,70 1,76 BIC 1,99 1,99 1,99 1,98

LASSO 1,33 1,50 1,80 1,79 LASSO 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 0, 5 1,68 1,75 1,82 1,82 Adaptive γ = 0, 5 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 1 1,89 1,82 1,87 1,86 Adaptive γ = 1 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 2 1,89 1,86 1,93 1,86 Adaptive γ = 2 2,00 2,00 2,00 2,00

n=60 n=5000

AIC 1,52 1,50 1,53 1,50 AIC 1,73 1,73 1,73 1,73

BIC 1,90 1,83 1,79 1,78 BIC 2,00 2,00 2,00 2,00

LASSO 1,54 1,64 1,91 1,91 LASSO 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 0, 5 1,87 1,77 1,95 1,94 Adaptive γ = 0, 5 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 1 1,94 1,90 1,93 1,94 Adaptive γ = 1 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 2 1,98 1,95 1,97 1,95 Adaptive γ = 2 2,00 2,00 2,00 2,00

n=90 n=10000

AIC 1,63 1,61 1,51 1,54 AIC 1,71 1,71 1,71 1,71

BIC 1,89 1,89 1,83 1,88 BIC 2,00 2,00 2,00 2,00

LASSO 1,73 1,77 1,97 1,96 LASSO 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 0, 5 1,94 1,87 1,96 1,97 Adaptive γ = 0, 5 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 1 1,99 1,93 1,96 1,98 Adaptive γ = 1 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 2 2,00 1,97 1,98 1,99 Adaptive γ = 2 2,00 2,00 2,00 2,00

n=150 n=20000

AIC 1,65 1,64 1,63 1,55 AIC 1,67 1,67 1,67 1,67

BIC 1,91 1,93 1,86 1,87 BIC 1,98 1,98 1,98 1,98

LASSO 1,79 1,87 1,99 2,00 LASSO 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 0, 5 1,98 1,92 2,00 2,00 Adaptive γ = 0, 5 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 1 1,99 1,97 2,00 2,00 Adaptive γ = 1 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 2 2,00 1,99 1,99 2,00 Adaptive γ = 2 2,00 2,00 2,00 2,00

n=300 n=30000

AIC 1,61 1,61 1,6 1,56 AIC 1,71 1,71 1,71 1,71

BIC 1,95 1,95 1,94 1,92 BIC 2,00 2,00 2,00 2,00

LASSO 1,8 1,91 1,95 1,99 LASSO 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 0, 5 2,00 1,98 1,98 2,00 Adaptive γ = 0, 5 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 1 2,00 1,99 1,99 1,99 Adaptive γ = 1 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 2 2,00 2,00 1,99 1,99 Adaptive γ = 2 2,00 2,00 2,00 2,00

n=500 n=50000

AIC 1,65 1,65 1,65 1,64 AIC 1,63 1,63 1,63 1,63

BIC 1,99 1,99 1,99 1,92 BIC 2,00 2,00 2,00 2,00

LASSO 1,97 1,97 1,98 2,00 LASSO 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 0, 5 2,00 2,00 2,00 2,00 Adaptive γ = 0, 5 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 1 2,00 2,00 2,00 2,00 Adaptive γ = 1 2,00 2,00 2,00 2,00

Adaptive γ = 2 2,00 2,00 2,00 2,00 Adaptive γ = 2 2,00 2,00 2,00 2,00

O AIC é o único a não conseguir identificar todos os zeros em nenhum dos casos,

mostrando uma fragilidade como já encontrada no PCMC. O Adaptive se mostra o melhor

ao identificar as variáveis não significativas, sendo o único ao encontrar o número ideal

de zeros considerando γ = 2 quando n 90.

É importante ressaltar que os métodos baseados em verossimilhança penalizada tem

um comportamento melhor do que os métodos usuais principalmente nos casos em que a

amostra é pequena, como n 150, há casos em que o número esperado de zeros é o ideal,

isto é, 2 para o LASSO e o para o Adaptive inclusive com grande variabilidade. De fato,

os métodos usuais, mais especificamente, o BIC só consegue apresentar número médio de

zeros ideal com amostras grandes n 5000.
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Isto configuraria os métodos baseados em verossimilhança penalizada mais atrativos

e poderosos do que os métodos usuais ao realizar a seleção das variáveis.

Com relação ao MERM, no geral, os métodos usuais são bem melhores (apresentam

MERM menores) do que os métodos baseados em verossimilhança penalizada como pode

ser visto na Figura 14. Entre os usuais, o BIC é melhor do que o AIC somente quando

a variância é 1, já nos outros tamanhos de variância o AIC foi melhor que o BIC. Nos

métodos baseados em verossimilhança penalizada, o LASSO apresentou erros menores dos

que o Adaptive independente da γ utilizado.

Figura 14: MERM de comparação entre os métodos
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O ideal é que os métodos apresentem MERM < 1, ou seja, que a mediana do erro do

modelo segundo cada método de seleção seja menor do que o erro do modelo em que não

foi feita seleção de variáveis.

O método que mais obteve MERM < 1 foi o AIC em 40 dos 48 casos (ou 83,3%),

seguido pelo BIC com 72,9% ou 35 casos. Dos métodos baseados em verossimilhança

penalizada, o LASSO foi quem mais apresentou MERM < 1, mas mesmo assim não

chegou a 10 casos. Dos 5 casos que o Adaptive teve foi com tamanho de amostra 30 e

variâncias maiores que 9.

Comparando entre os métodos usuais, os dois métodos foram semelhantes em 44 dos

48 casos (92%), nos outros 4 casos o AIC foi melhor do que o BIC. Já nos métodos

baseados em verossimilhança penalizada, o LASSO foi melhor do que o Adaptive para

todos os casos. De fato, as melhorias que foram encontradas não estão associadas a um

MERM pequeno para os métodos baseados em verossimilhança penalizada.

A Figura 15 mostra o boxplot dos reśıduos para cada um dos métodos de seleção de

variáveis para um tamanho de amostra de 20 mil e σ2 = 6 em que é posśıvel observar que

entre os métodos usuais e o LASSO não há diferença nos reśıduos. O que não acontece

com o Adaptive que quanto maior é o valor de γ maior parece ser a diferença entre o valor

observado e o ajustado da variável resposta.

Figura 15: Reśıduos para o modelo linear
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A Figura 16 mostra o boxplot das estimativas para cada um dos coeficientes do vetor

β utilizado na criação da variável resposta para tamanho de amostra 20 mil e σ2 = 6. O

interesse seria ver o quão consistente os métodos podem ser ao estimar aos coeficientes. É

posśıvel observar que os métodos usuais e o LASSO aparentam encontrar corretamente o

verdadeiro valor do coeficiente e que para os diferentes valores de γ do Adaptive a precisão

não é tão boa quanto nos demais métodos. Percebe-se uma subestimação das estimativas

dos coeficientes não nulos no Adaptive.

Figura 16: Boxplot das estimativas dos coeficientes para o modelo linear
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4.2 Simulações para Modelos Lineares Generalizados

Foram realizadas 100 replicações, cada uma para tamanhos de amostra n = 100 a

n = 50 mil para o modelo loǵıstico em que a variável resposta yi tem distribuição de

bernoulli como a seguir:

yi ∼ Bernoulli(pi), (4.2)

em que pi =
exp(xβ)

(1 + exp(xβ))
e β = (1, 6; 0, 98; 1, 3; 0; 0)T . As covariáveis foram geradas por

meio de uma distribuição normal padrão de forma que as correlações xi e xj são dadas por

0, 75|i−j|. Para o parâmetro λ foi preciso definir um intervalo de valores iniciais de forma

que o critério de estimação encontrasse o valor mais apropriado. Para todos os casos foi

utilizado uma sequência de 100 valores de 0,01 a 4.

É importante mencionar que os resultados são para o ajuste do modelo loǵıstico e

foram utilizadas as configurações fixadas para ele sem que fosse feito nenhuma melhoria

para a realização da seleção de variáveis.

4.2.1 Modelo Logit

A Figura 17 apresenta as probabilidades (PSVC e PCMC) para os ajustes realizados

sobre o modelo loǵıstico. É posśıvel observar para o PSVC os métodos usuais possuem

dificuldades ao identificar as variáveis importantes ao modelo quando o tamanho da

amostra é pequeno, mas que acaba por convergir a medida que o tamanho da amostra

aumenta.

Já os métodos baseados em verossimilhança penalizada, apresentam PSVC abaixo

de 1 somente quando amostra é pequena n = 100 em todos os outros casos apresenta

probabilidade ideal, isto é, 1.

Olhando para o PCMC, é posśıvel observar que os métodos possuem probabilidades

convergindo para 1 a medida que o tamanho de amostra aumenta, exceto pelo AIC que

estabiliza com probabilidade próxima de 0,75. É preciso enfatizar que o BIC apresenta

probabilidade pior que os demais quando amostra é pequena n = 100, mas que se mostra

o melhor método ao identificar o modelo completo com probabilidades convergindo para

1 a medida que o tamanho de amostra aumenta. De fato, essa convergência do BIC

ocorre em tamanhos de amostra menores do que os métodos baseados em verossimilhança

penalizada.
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Figura 17: PSVC e PCMC de comparação entre os métodos para o modelo loǵıstico

Na Tabela 5 tem-se o número esperado de zeros para cada um dos métodos em cada

cenário de tamanho de amostra diferente.

O fato de o AIC não conseguir chegar próximo do ideal evidencia a dificuldade

de identificar as variáveis não significativas. Os métodos métodos baseados em

verossimilhança penalizada, apesar de apresentarem número médio de zeros baixos para

amostras pequenas, consegue chegar próximo ao ideal a medida que o tamanho da amostra

aumenta. O BIC se mostra melhor que todos os outros métodos ao identificar as variáveis

insignificantes no ajuste feito mesmo que num cenário com amostras pequenas.
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Tabela 5: Número esperado de zeros para o modelo loǵıstico

N

n=100 n=1500 n=20000

AIC 1,63 AIC 1,58 AIC 1,65
BIC 1,90 BIC 1,99 BIC 1,99
LASSO 0,83 LASSO 1,53 LASSO 1,95
Adaptive γ = 0, 5 0,85 Adaptive γ = 0, 5 1,53 Adaptive γ = 0, 5 1,95
Adaptive γ = 1 0,84 Adaptive γ = 1 1,53 Adaptive γ = 1 1,95
Adaptive γ = 2 0,86 Adaptive γ = 2 1,53 Adaptive γ = 2 1,95

n=300 n=5000 n=30000

AIC 1,70 AIC 1,73 AIC 1,71
BIC 1,92 BIC 1,98 BIC 2,00
LASSO 1,17 LASSO 1,70 LASSO 1,98
Adaptive γ = 0, 5 1,17 Adaptive γ = 0, 5 1,70 Adaptive γ = 0, 5 1,98
Adaptive γ = 1 1,17 Adaptive γ = 1 1,70 Adaptive γ = 1 1,98
Adaptive γ = 2 1,17 Adaptive γ = 2 1,70 Adaptive γ = 2 1,98

n=500 n=10000 n=50000

AIC 1,67 AIC 1,70 AIC 1,65
BIC 1,96 BIC 1,99 BIC 2,00
LASSO 1,14 LASSO 1,84 LASSO 1,99
Adaptive γ = 0, 5 1,14 Adaptive γ = 0, 5 1,84 Adaptive γ = 0, 5 1,99
Adaptive γ = 1 1,14 Adaptive γ = 2 1,84 Adaptive γ = 1 1,99
Adaptive γ = 2 1,14 Adaptive γ = 2 1,84 Adaptive γ = 2 1,99

A Figura 18 mostra os boxplot dos MERMs para cada um dos métodos onde é posśıvel

observar que os métodos usuais possuem os erros relativos do modelo bem inferiores

que os métodos baseados em verossimilhança penalizada que conseguindo obter MERMs

< 1 configurando-os como melhores do que não se realizar seleção nenhuma. Entre os

usuais, o BIC possui erros menores do que os do AIC, já entre os métodos baseados

em verossimilhança penalizada, os métodos são semelhantes com relação ao MERM, mas

apresentam valores maiores que 1 evidenciando que apesar de realizarem a seleção de

forma simultânea o MERM é pior do que se não houvesse nenhuma seleção.
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Figura 18: Boxplot do MERM para o modelo loǵıstico

A Figura 19 apresenta o boxplot dos reśıduos do modelo loǵıstico para cada um dos

métodos de seleção de variáveis para o tamanho de amostra 10 mil. É posśıvel observar

que a mediana do reśıduo, ou seja, a diferença entre o valor estimado e o observado dos

métodos usuais é maior do que os métodos baseados em verossimilhança penalizada. Não

há diferenças se comparados o AIC com o BIC ou LASSO com Adaptive.

Figura 19: Reśıduos para o modelo logistico
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A Figura 20 mostra os boxplot das estimativas dos coeficientes para cada um dos

métodos do modelo loǵıstico com tamanho de amostra 20 mil. Semelhantemente ao que foi

visto para modelo linear, os métodos usuais são mais eficazes em determinar a estimativa

do coeficiente. O LASSO, apesar de não ter sido tão preciso quanto no caso para modelos

lineares, foi, ainda assim, melhor que o Adaptive independente do valor de γ escolhido.

Figura 20: Boxplot das estimativas dos coeficientes para o modelo logit



54

5 Conclusão

Neste trabalho buscou-se comparar diferentes métodos de seleção de variáveis que se

utilizam da estrutura de verossimilhança, entre eles os usuais, AIC e BIC, e os métodos

baseados em verossimilhança penalizada, LASSO e Adaptive LASSO.

Para entender melhor o comportamento dos métodos baseados em verossimilhança

penalizada foi necessário realizar comparações a fim de encontrar a melhor forma de

estimar cada parâmetro associado ao processo de seleção feita pelos métodos baseados

em verossimilhança penalizada. Ao realizar essas comparações de melhoria sob a ótica

de modelos lineares, foi observado que para a estimação do vetor de pesos associado

ao Adaptive, entre as abordagens utilizadas, não há diferenças entre pesos do MQO ou

pesos dados pelo LASSO. Entre as abordagens utilizadas no algoritmo para a obtenção

do Adaptive foi observado que o algoritmo proposto pelo Zou (2006) [6] leva até 10 vezes

mais tempo para encontrar a solução do que o novo algoritmo proposto por Chand e

Kamal (2011) [14]. Para o parâmetro λ observou-se que usando o BIC como estimação

a probabilidade de encontrar o modelo correto foi melhor do que as probabilidades

encontradas pelo K-fold, já para o γ optou-se por utilizar os valores sugeridos pela

literatura porquê não foi encontrado diferença para os diferentes valores utilizados para

as PSVC e PCMC.

Depois de fixadas as melhorias nas estimações dos parâmetros referentes aos métodos

métodos baseados em verossimilhança penalizada foi realizado a comparação entre todos

os métodos e observou-se uma semelhança entre eles quando estimado o PSVC, já para

o PCMC, o AIC se mostrou inferior aos demais métodos ao identificar o modelo correto,

mais especificamente ao identificar as variáveis que não deveriam ser selecionadas. O

Adaptive se mostrou melhor ao identificar as variáveis insignificantes encontrando em

60% dos casos observados, seguidos pelo LASSO (55%) e BIC (33%). E com isso, os

métodos baseados em verossimilhança penalizada se configuram como melhores do que

os métodos usuais. Quando verificou-se a qualidade do ajuste de seleção de cada método

em relação ao modelo sem ajuste, os usuais foram melhores do que os métodos baseados
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em verossimilhança penalizada apresentando MERM bem menores. O AIC foi método

que apresentou melhores MERM que o modelo sem seleção acertando 83,3% dos casos,

seguido pelo BIC com 72,5% entre os métodos baseados em verossimilhança penalizada

nenhum deles conseguiu chegar a 10 casos ou 15%. Entre estes últimos, o LASSO e o

Adaptive γ = 5 conseguem estimar o MERM bem próximo aos usuais, principalmente,

quando a variabilidade é grande.

Sob o cenário de modelos generalizados, para o modelo loǵıstico, os métodos foram

bons ao estimar o PSVC a medida que o tamanho da amostra aumentou e que,

semelhantemente ao observado para modelos lineares, o AIC não conseguiu encontrar

PCMC maiores que 0,75, resultado evidenciado pelo número médio de variáveis estimadas

como 0 em que, mesmo com cenários de grande tamanho de amostra, o AIC não conseguiu

chegar próximo ao ideal. O BIC foi o melhor método disparado em relação aos outros,

já para os métodos baseados em verossimilhança penalizada o número médio de acertos

crescia a medida que o tamanho da amostra aumentava. Para o MERM, os métodos

usuais foram melhores do que os métodos baseados em verossimilhança penalizada em

todos os cenários.

Houveram limitações neste trabalho referentes ao número de covariáveis, quando

utilizadas mais que 8 covariáveis a convergência das probabilidades esperadas para PSVC

e PCMC não foram encontradas considerando um tamanho de amostra de até 50 mil

independente do tamanho de variabilidade em modelos lineares. Para o modelo loǵıstico,

foi verificado que se a variável resposta tivesse uma das classes, sendo 0 ou 1, quantidade

menores que 8 observações o ajuste não produzia uma estimativa adequada e que para

tamanhos de amostra de até 100 o algoritmo não convergia ao encontrar a estimativa dos

coeficientes nos métodos usuais.

Por fim, é importante mencionar que todos os métodos são bons em selecionar

variáveis, mas se o interesse for encontrar um método que relacione boa capacidade

preditiva e MERM adequado, o BIC, se mostrou mais capaz do que os demais.

Os métodos baseados em verossimilhança penaliza são bons ao estimar o modelo

correto, principalmente quando o tamanho da amostra é pequeno em que pode existir

multicolinearidade e há grande variabilidade nos dados, mas deixam a desejar quando se

trata dos erros associados a estimativa dos coeficientes do modelo.
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