
Modelos Multińıvel: Teoria e Prática
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Revisão de ontem 1

I Viés nos coeficientes e nos erros ao ignorar os grupos

I Efeitos fixos (variáveis binárias)

I Amostragem das Observações

I Erros robustos corrigindo por clusters

I Intercepto e efeitos: fixos vs. variável.
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Revisão de ontem 2

I Efeitos variáveis INDEPENDENTES (τ01 = 0)

I Variável de segundo ńıvel

I Viés no teste de significância de variável de segundo ńıvel ao
ignorar os grupos

I Erros-padronizados ajustam, mas não deixam explicar variação

I Intercepto variável, efeitos fixos

I Modelo Multińıvel com 1 efeito variável

I Variância da diferença aleatória
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Interações

Quando o efeito de uma variável (mudança em y associada ao
aumento de uma unidade de x) varia de acordo com o valor de
uma outra variável.



Interações: Exemplo 1
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Interações: Exemplo 2
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Interações: Exemplo 1.2
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Interações: Exemplo 1.2



Interações: Exemplo 1.2

gendensurb = prgbp90 ∗ pcturb90
reg prsnr90 prgbp90 pcturb90 densurb minfw89 phsgw90 punlfw90
pinmgw90 pyngwh90 french90 [aweight=regpwa90]
genMV = (n−1) ∗ 10
tab MV
replaceMV = .ifn > 11
tab MV

matrix b=e(b)
matrix list b
matrix V=e(V)
matrix list V

scalar b1=b[1,1]
scalar b2=b[1,2]
scalar b3=b[1,3]



Interações: Exemplo 1.2



Interações: Exemplo 1.2



scalar varb1=V[1,1]
scalar varb2=V[2,2]
scalar varb3=V[3,3]

scalar covb1b3=V[1,3]
scalar covb2b3=V[2,3]
scalar list b1 b2 b3 varb1 varb2 varb3 covb1b3 covb2b3
genconb = b1 + b3 ∗MVifn < 12
gen
conse=sqrt(varb1+varb3∗(MV ∗MV )+2∗covb1b3∗MV )ifn < 12

gen a=2*conse
gen upper=conb+a
gen lower=conb-a
graphtwowaylineconbMV , clwidth(medium)clcolor(blue)clcolor(black)||lineupperMV , clpattern(dash)clwidth(thin)clcolor(black)||linelowerMV , clpattern(dash)clwidth(thin)clcolor(black)xlabel(0102030405060708090100)ylabel(−1−
0.500.51)



Multińıvel: 2 ńıveis

OLS Simples
yi = β0 + β1xi + ei

Efeitos Aleatórios
yij = β0j + β1jxij + eij com a suposição de que
eij ∼ N(0,σ2e )
β0j = γ00 + u0j onde u0j ∼ N(0,τ00)
β1j = γ10 + u1j onde u1j ∼ N(0,τ11).
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Efeitos Aleatórios
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ICC em 3 Ńıveis

σ̂2y = ˆψ000 + ˆτ00 + σ̂2e
(variância observada é igual a variância intra-grupos, entre-grupos
do ńıvel 2, entre-grupos do ńıvel 3)

ICC2 = τ̂00
ˆψ000+τ̂00+σ̂2

e

ICC3 =
ˆψ000

ˆψ000+τ̂00+σ̂2
e

E se eu deixar algum ńıvel de fora?
Você pode achar que está explicando mais do que realmente está.
Por exemplo, grupos de ńıvel 2 fazem parte do ńıvel 3, se não
levarmos em consideração o 3o ńıvel, temos o mesmo problema de
não achar que temos agregação. Ou seja, erro-padrão e teste de
significância enviesado.
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σ̂2y = ˆψ000 + ˆτ00 + σ̂2e
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ICC2 = τ̂00
ˆψ000+τ̂00+σ̂2

e

ICC3 =
ˆψ000

ˆψ000+τ̂00+σ̂2
e

E se eu deixar algum ńıvel de fora?
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levarmos em consideração o 3o ńıvel, temos o mesmo problema de
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levarmos em consideração o 3o ńıvel, temos o mesmo problema de
não achar que temos agregação. Ou seja, erro-padrão e teste de
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Variáveis Discretas

Chamados Hierarchical Generalized Linear Model, mais famoso:
Hierarchical Logistic Regression Model.

Estudar os métodos de regressão para variáveis discretas:
Máxima Verossimilhança.

Variância vem da distribuição dos grupos, e não da distribuição
normal.

Tudo varia de acordo com a distribuição da variável: categórica,
ordinária, contagem, etc. Isso afeta a função usada para explicar a
variação.
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Multińıvel no meio das alternativas

I Não juntar: trata-los de forma separada;

I Juntar tudo: ignorar as aglomerações, só o ńıvel 1 importa;

I Modelos hireárquicos está no meio desse cont́ınuo: “parcial
(ou semi-) junção”;

I Modelos hireárquicos fazem com que os estimators venham
para o centro: os betas são puxados para a “média central”
(assim como os erros-padrões).



Multińıvel no meio das alternativas

I Não juntar: trata-los de forma separada;

I Juntar tudo: ignorar as aglomerações, só o ńıvel 1 importa;
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Limitações de Modelos hireárquicos

I Quais betas são fixos e quais variam por grupo?

I Deixar que os betas variem entre grupos (efeitos aleatórios)
em um modelo com muitas variáveis é “computacionalmente”
dif́ıcil, dado o tamanho da matriz de variância-covariância;

I Estimadores que vem para o centro podem limitar o estudo
(Efeitos fixos vs. Efeitos Aleatórios)

I Estimadores que vem para o centro perdem informação em
situações de dados separados;

I Estimadores de ńıvel 2 podem ser inconsistentes com um
número pequeno de observações no segundo ńıvel;

I (ANTIGO!) Softwares atuais não oferecem a possibilidade de
combinar amostras de desenho complexo (‘svy’ no STATA)
com modelos de multińıvel.
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número pequeno de observações no segundo ńıvel;
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em um modelo com muitas variáveis é “computacionalmente”
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Alternativa

Modelo de Dois Passos (?) (Two-Step Model):
(vejam Political Analysis número 13, de 2005):

I Passo 1: Rodar modelos de ńıvel 1 para cada grupo j ;

I Passo 2: Rodar modelos de ńıvel 2 (com algumas correções
aos erros-padrão), onde as estimativas (intercepto ou efeito)
do ńıvel 1 viram a variável dependente.
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do ńıvel 1 viram a variável dependente.



Alternativa

Modelo de Dois Passos (?) (Two-Step Model):
(vejam Political Analysis número 13, de 2005):

I Passo 1: Rodar modelos de ńıvel 1 para cada grupo j ;

I Passo 2: Rodar modelos de ńıvel 2 (com algumas correções
aos erros-padrão), onde as estimativas (intercepto ou efeito)
do ńıvel 1 viram a variável dependente.



Alternativa

Vantagens:

I Intuitivo;

I Efeitos fixos para cada beta na regressões;

I Pode incluir diferentes grupos de variáveis de ńıvel 1 entre
grupos;

I Permite conectar diferentes fontes de dados (diferentes
bancos) e usar outras estimativas como variáveis dependentes
(loadings de um fator, por exemplo);

I (ANTIGO!) Pode usar ‘svy’ no primeiro passo.
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grupos;

I Permite conectar diferentes fontes de dados (diferentes
bancos) e usar outras estimativas como variáveis dependentes
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Alternativa

Desvantagem:

I Dado o problema de erros correlacionados e heteroskedasticity
no segundo modelo, um matriz de pesos é necessária para
corrigir estes problemas, mas ainda estamos aprendendo sobre
isso (Lewis & Linzer, 2005):

I Requer muito cuidado ao comparar modelos não lineares
(LOGIT, PROBIT);

I Requer código extra em comparação aos modelos hierárquicos.
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I Requer código extra em comparação aos modelos hierárquicos.



Alternativa

Desvantagem:

I Dado o problema de erros correlacionados e heteroskedasticity
no segundo modelo, um matriz de pesos é necessária para
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Algumas coisas que não cobrimos

I Teste dos modelos e especificação do modelo

I Missing data

I Checar a distribuição dos erros

I Como desenhar estudo para dados multińıvel

I Hierarquias imperfeitas

I Dados longitudinais

I Softwares
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Considerações Finais

I Fique ligado a dados com dados com aglomeração e as
consequências ao estimar relações;

I Como um(a) cientista social interessado(a) em como grupos
afetam indiv́ıduos, você pode justamente querer tomar
vantagem das aglomerações;

I Modelos multińıvel são uma ferramente muito útil, mas como
todos métodos e técnicas também têm suas limitações.
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todos métodos e técnicas também têm suas limitações.



Considerações Finais

I Fique ligado a dados com dados com aglomeração e as
consequências ao estimar relações;

I Como um(a) cientista social interessado(a) em como grupos
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Perguntas?

Dúvidas?


