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Resumo

Da mesma forma que estimação pontual, estimação intervalar e testes de hipóteses,
a ordenação ou a produção de um ranking também pode ser vista como um problema
de interesse da inferência estat́ıstica. Saber manipular/analisar dados de ranking é muito
vantajoso quando se quer comparar preferências ou objetos (de forma ordinal) em um
conjunto de dados. Se dois ou mais objetos são indistingúıveis entre si, então esses ele-
mentos estão empatados, isto é, deveriam ter o mesmo rank. No caso espećıfico que,
originalmente, não houve a possibilidade de o juiz atribuir ranks similares a estes ele-
mentos, neste trabalho, esses dados serão denominados “dados de ranking com empates
não revelados”. Este trabalho se propõe a criar três metodologias capazes de selecionar
acertadamente o número de grupos (um grupo é um conjunto de objetos empatados ou
indistingúıveis entre si). Além disso, serão discutidas detalhadamente maneiras de extrair
informações desses dados e como a concordância entre os júızes pode ser influenciada ao
não se considerar empates. Verificou-se que há interferência dos empates não revelados
sobre a concordância entre os júızes e, aumentando o número de grupos, os testes de alea-
toriedade empregados tendem a rejeitar, em maior quantidade, a hipótese nula de que não
há um padrão nas escolhas dos júızes. Com base nisso, foram incrementados três métodos
(Método da Verossimilhança, Método do AIC e Método do BIC) para a estimação do
número de grupos e avaliou-se o desempenho dessas metodologias através de simulações e
comparações com o método de Tibshirani[1]. Tais comparações apresentaram resultados
significativamente melhores contrapostos com o uso da estat́ıstica “Gap” apresentada por
Tibshirani[1]. Notou-se, também, que houve algumas dificuldades dos métodos nos casos
intermediários e alta precisão na estimação para valores nas extremidades.

Palavras-chaves: Dados de Ranking com Empates; Empates não Revelados; Concordância
entre Júızes; Verossimilhança; Teste da Razão de Verossimilhança; Critérios de Informação
(AIC e BIC); Modelo de Luce; Modelo de Thurstone; Teste de Concordância.
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Apêndice B -- Boxplots p. 65
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1 Introdução

Do mesmo modo que estimação pontual, estimação intervalar e testes de hipóteses, a

ordenação ou a produção de um ranking também pode ser vista como um problema de

interesse da inferência estat́ıstica. Dados de ordenação ou ranking surgem de problemas

onde há o interesse em comparar diversos objetos em um conjunto fixo e estabelecer qual

desses elementos são melhores ou piores que outros através de preferências de determi-

nados indiv́ıduos ou situações ou, simplesmente, por propriedades dos objetos. No caso

particular dos dados que representam as posições ordinais de cada objeto em comparação

com os demais, será empregada a terminologia “Dados de Ranking”.

Existem muitos exemplos em relação a dados de ranking. Eles podem ser encontrados

na poĺıtica quando se quer descobrir as intenções de votos para o cargo de presidente,

prefeito e etc., em preferências alimentares, na economia (onde há o levantamento dos

páıses que tiveram maior crescimento econômico), em competições esportivas em que

atletas são “rankeados” segundo suas performances em diversas competições realizadas

ao longo do tempo, em comparações de vinhos (eles são ordenados de acordo com o

sabor e o odor, etc.) e, inclusive, em empresas na área de pesquisas de marketing para

aumentar as vendas de algum produto e se precisa conhecer as mercadorias mais ou menos

compradas pelos consumidores.

Com o aumento do número de dados de ranking, é importante produzir métodos

anaĺıticos espećıficos para tais dados ou mesmo adaptar métodos usualmente empregados

em outros contextos mais “convencionais”. Mas como decidir através dos dados obser-

vados: quem é o candidato preferido, no momento, pelos eleitores; os alimentos mais

consumidos; os páıses com maior avanço econômico; os melhores atletas na competição; o

vinho mais apetitoso e os produtos mais comprados pelos clientes? Nesses casos, pode-se

permitir a um juiz (indiv́ıduo ou um ser inanimado que emitirá suas preferências para

um determinado grupo de elementos) que atribua um rank, que classifique os objetos

de acordo com sua própria ordem de preferência (por exemplo, associando o rótulo 1 ao

objeto mais preferido, 2 ao segundo mais preferido e assim sucessivamente).
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Estes objetos podem ser, como nos exemplos citados anteriormente, candidatos (aos

cargos de presidente, governador e etc.), alimentos, páıses, atletas, vinhos e os produtos de

uma empresa. Por outro lado, os júızes podem ser pessoas, animais ou seres inanimados

como provas (no sentido de eventos ou competições). Nos exemplos mencionados, os júızes

são: os eleitores, quem consome os alimentos, peŕıodos em que as taxas de crescimento

foram calculadas, as provas que cada atleta participa, os especialistas de vinhos e os

consumidores dos produtos.

Para um grande número de júızes e diferentes rankings, é relevante investigar se os

júızes são coerentes entre si ou, em outra direção, se fatores aleatórios relacionados aos

objetos poderiam explicar os diferentes rankings observados - se realmente as variações

dos ranks concedidos a cada objeto decorrem apenas de fatores inerentes ao grupo de

objetos comparados. Uma indagação natural ao se comparar objetos é: será que todos os

objetos são distingúıveis entre si, isto é, todos os objetos do conjunto ao qual cada juiz deve

atribuir um rank são mesmo diferentes? Se não for o caso, o juiz deveria atribuir o mesmo

rank a dois ou mais objetos e, assim, examinar os dados a partir dessas informações. Esses

dados serão chamados de “dados de ranking com empates”. Sua caracteŕıstica principal

é a de que em um ranking, dois ou mais objetos podem ter o mesmo rank.

Outra situação a considerar é: se o juiz, inicialmente, foi obrigado a atribuir um

rank diferente a cada objeto, como descobrir rankings que contenham empates entre seus

elementos? Esses tipos de dados, neste trabalho, serão denominados “dados de ranking

com empates não revelados”.

Na literatura, existem diversas técnicas que se propõem a analisar dados com empates,

porém esses empates são observados - é permitido ao juiz atribuir o mesmo rank a dois

objetos. Neste trabalho, será estudado o caso em que o juiz não sabe, ou não foi concedido

a ele, a possibilidade de conferir a dois elementos o mesmo rank.

Zhou[2] analisa as propriedades dos empates e desenvolve estruturas de aprendizagem

que combinam os empates e as preferências dos dados usando modelos estat́ısticos de

comparação pareada. Ele aplica a metodologia em três bases de dados dispońıveis e

conclui que, ao implementar empates, há uma melhoria na captura de caracteŕısticas dos

dados. Em contrapartida, Munzel[3] considera problemas de comparações múltiplas em

dados de ranking com empates.

Christophe[4] assume que existe uma ordem entre os objetos e que um juiz que ordena

perfeitamente esses objetos dará o ranking referente a essa ordem. Além disso, ele admite

que cada juiz adota uma das melhores estratégias de ordenação para um pequeno número
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de objetos (menores que 10) e, ainda, introduz a possibilidade de um juiz cometer um erro;

tal erro será modelado por um evento aleatório em comparações pareadas. Na realização

de todo este processo, o autor utiliza o algoritmo de ordenação por inserção. No caso

de Jacques[5], ele propõe um modelo baseado em algoritmos de agrupamentos dedicados

a dados de ranking multivariados incompletos. Esse modelo é uma extensão do modelo

utilizado por Christophe.

Tibshirani[1] sugere um método chamado “the gap statistic” para estimar o número

de grupos em um conjunto de dados. A técnica usa a sáıda de alguns algoritmos comuns

para estimação de clusters (K-means, agrupamentos hierárquicos e etc.), comparando a

mudança dentro dos clusters com o que é esperado sob a referente distribuição nula. Ele

utiliza estudos de simulação para mostrar que esse método tem performance usualmente

melhor que outros métodos encontrados na literatura.

Esta monografia destina-se à criação de uma metodologia que será apta a discernir a

quantidade de grupos que contém objetos que deveriam ter o mesmo rank nos dados de

ranking com empates não revelados. Esta informação servirá como base para a produção

de um ranking final com empates - que poderia ser feito mediante algum método de

classificação existente na literatura. Os algoritmos de classificação partem de um número

pré-definido de grupos, por essa razão, sua estimação adequada é essencial.

Este trabalho está organizado como descrito a seguir. No Caṕıtulo 2, serão apre-

sentados os objetivos gerais e espećıficos deste trabalho. No Caṕıtulo 3, serão definidos

todos os métodos para a análise de dados de ranking e as definições mais importantes

para a compreensão e criação da metodologia para dados que contenham empates não

revelados. No Caṕıtulo 4, apresentar-se-ão metodologias para estimação do número de

grupos de objetos distintos, bem como um estudo de simulação para avaliar se os métodos

propostos selecionam corretamente o número de grupos e o impacto desses empates sobre

a concordância dos júızes. Por fim, no Caṕıtulo 5, será relatada a conclusão dos resultados

encontrados no trabalho.
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2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um procedimento para a estimação do

número de grupos contido em uma coleção de objetos a partir de uma amostra de da-

dos de ranking quando, possivelmente, existem empates entre os objetos que não são

explicitamente revelados nos dados observados.

Os objetivos espećıficos são:

• estudar os conceitos de dados de ranking com e sem empates, as principais es-

tat́ısticas para resumir a informação de tais tipos de dados, bem como as principais

formas de avaliar a concordância entre júızes;

• produzir uma metodologia para estimar a quantidade de grupos para um determi-

nado conjunto de dados de ranking utilizando, para isso, a informação contida na

verossimilhança dos dados;

• avaliar a capacidade do método proposto de selecionar corretamente o número de

grupos por meio de simulação usando, para esse fim, modelos para dados de ranking

como o proposto por Luce[6] ou Thurstone[7]; e

• estudar, também por meio de simulações, o impacto dos empates não revelados sobre

a concordância entre júızes, a partir das medidas usuais de concordância.
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3 Materiais e Métodos

Neste caṕıtulo, serão apresentadas as definições básicas de “rank” e “order” (Seção 3.1)

bem como algumas estat́ısticas descritivas para dados de ranking que serão utilizadas neste

trabalho (Seção 3.2). Em seguida, na Seção 3.3, serão retratadas análises pareadas nestes

dados e, inclusive, a determinação dos termos aqui chamados de “rankings incompletos”,

“rankings com empates” e “compatibilidade”. E, na Seção 3.4, será explicado como ava-

liar a concordância entre os júızes. Finalmente, serão discutidas as definições de modelo

probabiĺıstico para dados de ranking (Seção 3.5), o problema de empates que não são

percept́ıveis, a prinćıpio, entre seus objetos (Seção 3.6) e algumas metodologias existentes

na literatura para a estimação do número de grupos (Seção 3.7).

3.1 “Rank” e “Order”

Em diversas situações, observam-se rankings que estabelecem hierarquias entre ele-

mentos que são, de algum modo, comparáveis. Por exemplo, usuários de um determinado

serviço de turismo listam melhores e piores lugares a se visitar ou hotéis a se hospedar,

revistas especializadas em medicina apontam tratamentos mais ou menos recomendados

por especialistas[8]. Nestes casos, pode ser útil saber manipular/analisar dados em uma

forma diferenciada: como dados de ranking.

Seja ϑ = {ϑ1, ϑ2, . . . , ϑk} um conjunto de k objetos que serão ordenados por n júızes.

Estes objetos podem ser, como acima, lugares, hotéis, tratamentos ou, ainda, elementos

da natureza substancialmente distintos como pessoas (atletas, em particular), animais

domésticos ou selvagens, bebidas, comidas, filmes e etc. Tipicamente, os júızes são pes-

soas, porém, não necessariamente. Pode-se considerar, alternativamente, animais1 ou

seres inanimados como provas2 (no sentido de eventos ou competições).

1Um exemplo é a seleção dos animais quanto à sua alimentação, como o cachorro, que parece preferir
carne vermelha à peixe.

2Pode ser uma competição em esportes como natação, atletismo, etc.
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Denomina-se “rank” o processo de classificar os objetos por ordem de preferência

seguindo algumas caracteŕısticas atribúıdas aos objetos. Neste contexto, atribui-se um

número (rank) a cada objeto de 1 a k em que “1” indica, por exemplo, que tal objeto é o

melhor de todos, “2” indica que ele é o segundo melhor e dáı por diante (“k” indicaria que

ele é o pior). Por outro lado, o termo “order” é associado ao ato de dispor os objetos de

modo que o primeiro objeto listado será o de maior preferência e o último objeto listado

será o de menor preferência.

Rank vector (R) é o vetor que denota os ranks dados aos objetos na ordem em que

os objetos são apresentados inicialmente. Order vector (O) é o vetor que apresenta os

objetos em si, ordenados pela ordem de preferência.

Exemplo 3.1.1 Equipamentos Eletrônicos

Suponha que foi pedido a uma pessoa que enumerasse qual é o equipamento eletrônico

que ela mais utiliza. Considere que são comparados k = 4 equipamentos, ϑ = {celular,

computador, tablet, notebook}, e a tal pessoa respondeu, em ordem decrescente de pre-

ferência: celular, tablet, notebook e computador, respectivamente. Então, o rank vector

será R = (1, 4, 2, 3) e o order vector será O = (celular, tablet, notebook, computador).

A Tabela 1 ilustra o rank e o order vectors dos equipamentos eletrônicos escolhidos

pelo indiv́ıduo entrevistado.

Tabela 1: Rank e Order Vectors dos Equipamentos Eletrônicos

Rank Vector Order Vector

1 Celular Celular

4 Computador Tablet

2 Tablet Notebook

3 Notebook Computador

Note que o rank vector depende da ordem em que os objetos foram expostos primei-

ramente e o order vector consiste em uma forma de dispor os objetos de modo que os

ranks associados a cada um deles apareça em ordem crescente.

Apesar de o order vector ter sido representado pelo nome dos objetos na ordem de

preferência, há outro modo de retratar O: através dos números de 1, . . . , k, onde 1 será

o primeiro objeto apresentado em ϑ e k o último. Como no Exemplo 3.1 O = (celular,

tablet, notebook, computador), então o order vector equivalerá a O = (1, 3, 4, 2).
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Seja Π = {πj, j = 1, . . . , k!} o conjunto de todas as k! permutações dos 1, . . . , k

objetos e seja o rank vector R uma permutação dos inteiros de 1, . . . , k. Repare que, com

esta notação, pode-se pensar em R como uma função R : (1, . . . , k)→ (1, . . . , k) tal que

R(a) denota o rank do objeto a 3. Neste caso, note que a inversa da função rank seria

uma espécie de função order, onde O(b) = R−1(b) corresponde ao objeto cujo rank é b.

Adicionalmente, o anti-rank de R é descrito como R̃(a) = (k + 1)−R(a).

Por exemplo, utilizando-se dos dados dos equipamentos eletrônicos, sabe-se queR(3) = 2,

R−1(2) = 3 e R̃(3) = 3, isto é, o equipamento eletrônico “tablet” (objeto 3, pois é terceiro

da lista que foi apresentada à pessoa entrevistada) tem rank 2, o equipamento que tem

rank 2 é o tablet, e o tablet é terceiro objeto menos preferido.

Em alguns casos, observa-se um grande número de dados para serem analisados e,

assim, fica inviável para o juiz ordenar todos em ordem de preferência. Dessa forma, é

conveniente utilizar dados incompletos de ranking, onde q < k, e q representa a quantidade

de objetos listados de maior preferência. Nesta situação, dir-se-á que tem um “top q

ranking”.

3.2 Estat́ısticas Descritivas

Para uma boa análise dos dados, é pertinente, primeiramente, a utilização de es-

tat́ısticas descritivas para avaliar a melhor maneira de manipular os dados. Com base

nisto, serão definidas três ferramentas básicas para manusear dados de ranking.

Dada uma lista de k objetos ϑ = {ϑ1, . . . , ϑk}, conceitua-se m = (m1, . . . ,mk) como

o rank médio de dimensão k definido como:

ma =
k!∑
j=1

njπj(a)

n
, (3.1)

onde πj, j = 1, . . . , k!, retrata todos os posśıveis rank vectors dos k objetos, nj é a

frequência observada de πj
4, n =

∑k!
j=1 nj, e πj(a) é o rank dado ao objeto a se o rank

vector for igual à permutação πj.

Além do vetor de rank médio, pode-se definir o que será chamado de “matriz de

frequências pareadas” que é uma matriz k×k, denotada por P , onde o elemento genérico

Pab expressa a frequência amostral com a qual o objeto a é mais preferido que o objeto b,

3Mais formalmente, o rank vector seria dado por R = (R(1), . . . ,R(k)).
4Caso uma permutação não esteja presente, nj será zero.
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isto é, a quantidade de vezes que o objeto a tem o rank menor do que o objeto b:

Pab =
k!∑
j=1

njI[πj(a) < πj(b)], (3.2)

onde I[ . ] é a função indicadora.

Outra forma de resumir a informação sobre dados de ranking é através da distribuição

dos ranks recebidos pelos diferentes objetos. Para isto, utiliza-se a matriz marginal k×k,

denotada por M, onde o elemento genérico Mab expressa a frequência amostral com a

qual o objeto a é rankeado como b:

Mab =
k!∑
j=1

njI[πj(a) = b]. (3.3)

Por exemplo, admita que foi pedido a mais 4 pessoas que enumerassem qual é o equi-

pamento eletrônico que elas mais utilizam. Os resultados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Rank e Order Vectors dos Equipamentos Eletrônicos das 5 Pessoas

R O n

(1,4,2,3) (celular, tablet, notebook, computador) 2

(2,3,4,1) (notebook, celular, computador, tablet) 1

(3,2,4,1) (notebook, computador, celular, tablet) 1

(1,3,2,4) (celular, tablet, computador, notebook) 1

Recorrendo-se ao pacote “pmr” do programa R, tem-se que m1 = 1.6, m2 = 3.2,

m3 = 2.8 e m4 = 2.4. Conclui-se que o objeto 1, celular, é o mais preferido dentre os 4

objetos, pois o valor de m1 é menor do que os outros ma, a = 2, 3, 4. De forma similar,

pode-se dizer que o objeto 2, computador, é o menos preferido entre os entrevistados.

Por conseguinte, ainda utilizando o pacote “pmr” do R, as matrizes de frequências

pareadas e marginal são dadas, respectivamente, por:

P =


0 4 5 3

1 0 2 1

0 3 0 3

2 4 2 0

 M =


3 1 1 0

0 1 2 2

0 3 0 2

2 0 2 1
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Observa-se que a diagonal da matriz de frequências pareadas será nula, uma vez que,

por definição, o número de vezes que o objeto a é mais preferido que um objeto b quando

os ranks são iguais será zero. Note, também, que na matriz M as somas das linhas e

colunas é sempre a mesma, igual ao número de júızes n (constata-se, por exemplo, em

M11 +M12 +M13 +M14 = 3 + 1 + 1 + 0 = 5), e na matriz P a soma do elemento Pab
com o Pba é sempre n como, a t́ıtulo de exemplo, em P12 + P21 = 4 + 1 = 5.

3.3 Distância, Correlação, Rankings Incompletos, com

Empates e Compat́ıveis

A noção de distância é proveitosa para medir a discrepância entre dois pares de

rankings e tem um importante papel para desenvolver testes estat́ısticos. Definindo as

distâncias de Kendall e Spearman como em Mayer[9], por exemplo, pode-se ilustrar o

problema da concordância entre júızes em termos dessas distâncias, bem como avaliar a

correlação entre dois rank vectors a partir de transformações simples. Ainda nesta seção,

serão definidos os conceitos de rankings incompletos, com empates e compat́ıveis e, tal

como na seção anterior, serão apresentados exemplos para esclarecer as novas definições.

3.3.1 Distância entre Pares de Rankings

Sejam R e Q dois rank vectors. A distância proposta por Spearman[9] é definida

como:

dS(R,Q) =
1

2

k∑
a=1

(R(a)−Q(a))2, (3.4)

que é baseada na distância euclidiana.

Já a distância proposta por Kendall[9], que conta o número de pares discordantes, é

dada por:

dK(R,Q) =
∑
a<b

{1− sign[R(b)−R(a)]sign[Q(b)−Q(a)]}, (3.5)

onde sign[x] indica a função sinal que assume valor -1 se x < 0 e valor 1 se x > 0.

Tem-se, ainda, a distância entre dois rankings apresentada por Hamming[9], que conta
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o número de objetos recebendo ranks distintos:

dH(R,Q) = k −
k∑
a=1

k∑
b=1

I[R(a) = b]I[Q(a) = b], (3.6)

onde I[ · ] é a função indicadora.

Observe que, para a distância de Hamming[9], quanto menor for a quantidade de

preferências iguais aos dois júızes, maior a distância entre os rank vectors R e Q.

Além destas funções para o cálculo das distâncias sugeridas, dispõe-se, igualmente, da

medida de Spearman Footrule[9]. Sua fórmula é dada por:

dF (R,Q) =
k∑
a=1

|R(a)−Q(a)|, (3.7)

onde dF é baseada no desvio absoluto.

A partir de uma distância entre pares de dados de ranking como qualquer uma das

que foram vistas anteriormente, define-se naturalmente a correlação entre dois rankings.

Pode-se determinar o coeficiente de correlação entre os rank vectors R e Q como:

ρ(R,Q) = 1− 2d(R,Q)

M
, (3.8)

onde M = maxπi,πj∈Π[d(πi, πj)]. Para mais detalhes veja Mayer[9].

Note que quando d(R,Q) toma o valor 0, a correlação entre os pares será 1, quando

d(R,Q) = M a correlação será -1 e quando d(R,Q) = M
2

a correlação será 0.

3.3.2 Rankings Incompletos e Noção de Compatibilidade

Os júızes classificam os objetos de acordo com diversos critérios, porém em alguns

casos, o rank de algum(ns) objeto(s) espećıfico(s) podem estar faltando por uma série

de razões: grande quantidade de objetos para considerar ou até mesmo por erros. Isso

acontece, em particular, quando o conjunto dos elementos é demasiado grande e é incab́ıvel

pedir a cada um dos júızes que atribua um rank para cada objeto, pois pode consumir

muito tempo e dinheiro.

Para introduzir a ideia de rankings incompletos, pode-se pensar na seguinte situação

proposta por Böckenholt[10]:
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Exemplo 3.3.1 Bebidas sem Álcool

Suponha um estudo em que os júızes dão ranks para 8 bebidas sem álcool. Entretanto,

em vez de todos os júızes darem ranks a todos os oito elementos juntos, para cada juiz

foi apresentado dois grupos de 4 bebidas sem álcool. Os júızes deram ranks somente para

as bebidas que estavam no grupo de 4 bebidas, então as preferências entre bebidas de

dois diferentes grupos não foram obtidas. Por exemplo, a algumas pessoas foi pedido que

atribúıssem ranks para os objetos Coca, Pepsi, Coca diet e Pepsi diet e então, darem

ranks para 7-Up, Sprite, 7-Up diet e Sprite diet. O propósito de usar blocos de 4 foi para

fazer o processo de ranking mais fácil, pois o número de posśıveis rankings foi reduzido

de 8! para 4!.

Outro caso é pensar no problema dos equipamentos eletrônicos.

Por exemplo, pressuponha que foi pedido a 100 indiv́ıduos que enumerassem sua ordem

de preferência para os equipamentos eletrônicos - celular, computador, tablet e notebook.

Suponha ainda que 70 indiv́ıduos numeraram todos os equipamentos, 20 unicamente seus

top q equipamentos e 10 somente o top 2. Neste fato, ignorar todos os dados faltantes

pode prejudicar a análise e interpretação final dos dados.

A notação que será utilizada para os rankings incompletos será “?” e, para o objeto

que não recebeu um rank, será empregado o śımbolo “−”.

Por exemplo, considere que na pesquisa realizada com a preferência dos equipamentos

eletrônicos, por motivos técnicos, não foi passado ao entrevistado que ele poderia atribuir

um rank ao equipamento “computador”. Sendo assim, o rank vector ficou da forma

R? = (1,−, 2, 3), ou seja, o entrevistado (juiz), neste caso, não avaliou o rank do segundo

equipamento eletrônico e, ao comparar apenas os três equipamentos restantes, revelou

que prefere o primeiro objeto ao terceiro e o terceiro objeto ao quarto.

No mesmo estudo dos equipamentos eletrônicos, outra pessoa não teve conhecimento

de que poderia conceder um rank a dois objetos - celular e tablet. Deste modo, o rank

vector deste indiv́ıduo ficou da forma R? = (−, 1,−, 2), isto é, o juiz, nesta situação, não

associou nenhum rank ao primeiro e terceiro equipamentos eletrônicos e, ao comparar

apenas os dois equipamentos restantes, revelou que prefere o segundo objeto ao quarto.

Definição 3.3.2 O ranking completo R de k objetos será compat́ıvel com um ranking

incompleto R? de um subconjunto de q desses objetos, 2 ≤ q < k, se R?(a) < R?(b)

implicar R(a) < R(b) para qualquer par (a,b) de objetos.
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Será denotado por C(R?) o conjunto de todas as permutações compat́ıveis com R?.

No caso do exemplo anterior que R? = (1,−, 2, 3), observa-se que:

C(R?) = {(1, 4, 2, 3), (1, 3, 2, 4), (1, 2, 3, 4), (2, 1, 3, 4)}.

Note que ao conceder valores de 1, . . . , k ao rank do objeto 2, alterou-se os ranks

dos objetos que estão dispostos depois do objeto faltante, porém manteve-se a ordem

das preferências relativas dos pares de objetos comparados no ranking incompleto. Isto

significa, por exemplo, que o objeto 1 sempre estará a frente dos objetos 3 e 4, ou seja,

o equipamento “celular” sempre será mais preferido aos objetos “tablet” e “notebook”

independente do indiv́ıduo não ter atribúıdo nenhum rank ao objeto 2.

Já no exemplo que R? = (–, 1,–, 2), C(R?) é dado por:

C(R?) =


(4, 1, 3, 2), (4, 1, 2, 3), (4, 2, 1, 3),

(3, 1, 4, 2), (3, 1, 2, 4), (3, 2, 1, 4),

(2, 1, 4, 3), (2, 1, 3, 4), (2, 3, 1, 4),

(1, 2, 4, 3), (1, 2, 3, 4), (1, 3, 2, 4)


.

3.3.3 Rankings com Empates e Noção de Compatibilidade

Em inúmeros cenários, o juiz pode não conseguir distinguir dois ou mais objetos, isto

é, sua escolha de preferência para dois ou mais elementos podem ser iguais.

Por exemplo, voltando à ilustração dos equipamentos eletrônicos, admita a eventu-

alidade de que a pessoa que foi entrevistada não conseguiu decidir se o computador ou

o notebook é o terceiro equipamento que ela mais utiliza. Então, o rank vector ficou da

seguinte forma: Re = (1, 3.5, 2, 3.5), ou seja, classificou o primeiro elemento como o mais

preferido, o terceiro como o segundo mais preferido e o segundo e quarto elementos como

igualmente preferidos.

Estendendo-se a noção de compatibilidade de rankings incompletos para rankings

com empates, tem-se que ambos os rank vectors R = (1, 4, 2, 3) e R = (1, 3, 2, 4) são

igualmente compat́ıveis com Re, já que:

C(Re) = {(1, 4, 2, 3), (1, 3, 2, 4)}.

Repare que não são alterados os valores dos ranks dos objetos 1 e 3 como seria feito
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no caso de um ranking incompleto, pois foi pedido ao entrevistado que atribúısse um rank

a todos os elementos.

Nestas situações, é comum utilizar um ranking com empates em que os ranks atribúıdos

aos objetos considerados iguais ou indistingúıveis corresponde à média dos valores rece-

bidos nas permutações que formam o conjunto de compatibilidade. Sendo assim, o rank

vector da resposta do entrevistado será:

1

2
[(1, 4, 2, 3) + (1, 3, 2, 4)] = (1, 3.5, 2, 3.5).

Aqui deve-se fazer uma observação importante. O rank vector possui uma informação

ordinal (e não cardinal). Desta forma, não há perda alguma em reescrever, por exemplo,

o rank vector acima como Re = (1, 3, 2, 3). De fato, pode-se sempre utilizar um rank

vector em que aos objetos considerados melhores (indistingúıveis entre si) é atribúıdo o

rótulo 1. De maneira análoga, aos objetos considerados melhores dentre os restantes (e

indistingúıveis entre si) seria atribúıdo o rótulo 2 e dáı por diante.

Pode-se, ainda, definir formalmente um rank vector que contenha empates em seus

objetos por meio do número de grupos existentes:

Definição 3.3.3 Um rank vector com empates é uma partição em g grupos 1 ≤ g ≤ k

em que cada grupo contém ci objetos, 1 ≤ i ≤ g e
∑g

i=1 ci = k, e que os objetos em

cada grupo compartilham o mesmo rank i. Tal padrão de empates será denotado por

c = (c1, c2, . . . , cg).

No caso de Re = (1, 3, 2, 3), tem-se que g = 3, c1 = 1, c2 = 1 e c3 = 2.

3.4 Concordância entre Júızes

Suponha que é pedido a n júızes para atribúırem ranks para k elementos de acordo

com algum determinado critério. Uma das questões que vêm à mente é: será que os júızes

ordenaram os objetos aleatoriamente? Ou há certo padrão espećıfico nas escolhas dos

elementos? Mayer[9] propõe descrever o problema no ponto de vista geométrico: pode-

se representar cada ranking como um ponto k-dimensional no espaço. Se os rankings

dos júızes não forem aleatórios, então os pontos formarão “aglomerações” em um ou

mais grupos. Intuitivamente, um teste poderia ser baseado nas distâncias entre pares de

rankings, vistas na Seção 3.3.1, de modo que valores grandes para tais distâncias poderiam

sugerir a ausência de um padrão comum de análise.
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3.4.1 Testes de Aleatoriedade

Seja Π = {πj} o conjunto de todas as k! permutações dos k objetos e denote os

rankings por:

πj = (πj(1), . . . , πj(k)), j = 1, . . . , k! (3.9)

Suponha que se observa uma amostra aleatória de n rankings, representados por

R1, . . . ,Rn, e suponha, juntamente, que cada juiz elegeu um ranking de acordo com uma

distribuição comum descrita pelo vetor de probabilidades p = (p1, . . . , pk!), onde:

pj = P[R = πj]. (3.10)

Alguns testes regularmente utilizados para testar a aleatoriedade na escolha dos júızes

são baseados na comparação das hipóteses: H0 : p = p0 =
1

k!
H1 : p 6= p0

A hipótese nula (H0) afirma que cada juiz escolhe arbitrariamente um ranking entre

todos os posśıveis rankings em Π.

Uma posśıvel estat́ıstica de teste a ser empregada pode ser, em tese, constrúıda da

seguinte maneira: selecione uma função distância qualquer d( · , ·· ) entre dois rank vectors

Rs e Rt; depois, calcule a média das distâncias para todos os pares de rank vectors

observados, ou seja,

d =
1

n(n− 1)

n∑
s=1

n∑
t=1

d(Rs,Rt). (3.11)

Sob H0, espera-se que a média entre as distâncias pareadas seja grande e a correlação

pareada média:

ρ = 1− 2d

M
(3.12)

seja pequena, onde M = maxπi,πj∈Π[d(πi, πj)].

Analogamente ao que foi dito sobre a distância média definida na Equação 3.11, pode-

se rejeitar a hipótese nula se ρ for grande.

É posśıvel definir, para distâncias bem gerais, a distribuição assintótica da correlação

média (veja Teorema 4.1 de Mayer[9]). Todavia, quando as distâncias utilizadas são a de

Spearman ou a de Kendall, observa-se, em particular, os seguintes resultados espećıficos:
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Teorema 3.4.1 Seja ρS a correlação pareada média de Spearman. Sob a hipótese nula

de aleatoriedade, vale que:

(k − 1){(n− 1)ρS + 1} →L χ
2
k−1, (3.13)

onde →L indica convergência por distribuição.

Mayer[9] apresenta outra maneira de definir o lado esquerdo da Equação 3.13 como:

12n

k(k + 1)

k∑
a=1

(
R(a)− k + 1

2

)2

, (3.14)

onde R(a) =
1

n
(R1(a) + . . .+Rn(a)).

Teorema 3.4.2 Seja ρK a correlação pareada média de Kendall. Sob a hipótese nula de

aleatoriedade, vale que:

(n− 1)ρK + 1→L
2

3k(k − 1)

{
(k + 1)χ2

k−1 + χ2

(k−1
2 )

}
− 1, (3.15)

onde χ2
k−1 e χ2

(k−1
2 )

são independentes.

Mayer[9] também apresenta outra forma de definir o lado esquerdo da Equação 3.15

como: ∑
(2xab − n)2

n
(
k
2

) , (3.16)

onde xab =
∑n

t=1 I[Rt(a) < Rt(b)]. Destaca-se que o somatório é feito através de todos

os
(
k
2

)
pares de objetos distintos e xab é o número de júızes cujos ranks do par (a, b) de

objetos concorda com a ordenação do mesmo par de objetos na ordem natural, ou seja,

para o par de objetos (a, b), considera-se o juiz t se Rt(a) < Rt(b) quando a < b.

Existem outras estratégias para avaliar a consistência entre grupos de n júızes que

classificam k objetos. Entre essas, Olkin[11] destaca três abordagens paramétricas (Cor-

relação Intraclasse, Correlação de Pearson e Modelo Ordinal Bayesiano) e uma não pa-

ramétrica (Coeficiente de Concordância de Kendall) com base não nos ranks dados pelos

júızes, mas em notas (scores) dados aos objetos.

3.5 Modelos Probabiĺısticos para Dados de Ranking

Modelos probabiĺısticos para dados de ranking ajudam a entender mais profunda-

mente as estruturas destes tipos de dados. Thurstone[7] propôs considerar que cada
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objeto provoca uma resposta f́ısica, medida em uma escala unidimensional, e o ranking

correspondente é baseado na ordem dessas respostas. Ele ainda sugere que há uma es-

cala subjacente, um instrumento de medida (olhos, ouvidos ou paladar, por exemplo)

que tentam alocar um score (nota ou pontuação) aos objetos. Alternativamente, ranks

podem ser constrúıdos a partir do processo de escolha referenciada pelas preferências de

cada juiz: dado um conjunto de objetos, escolher o melhor de acordo com seus próprios

critérios subjetivos. Marden[12] destaca um exemplo referente à doçura: suponha que os

objetos são biscoitos e o juiz tem um paladar doce. Para fazer a ordenação dos elementos,

o juiz experimenta cada doce, avalia sua doçura e atribui um rank.

3.5.1 Modelos Probabiĺısticos - Geral

Ao se falar de modelos probabiĺısticos para dados de ranking, é indispensável ser

cuidadoso na distinção entre rank e order definidos na Seção 3.1. Alguns modelos são

provenientes de análises pelos rank vectors e outros pelos order vectors, apesar de um

modelo instantaneamente induzir ao outro.

Relembrando as definições de rank vector e order vector, tem-se que rank vector é o

vetor que apresenta os ranks dados para cada objeto, já o order vector informa a ordem

dos objetos de acordo com as preferências dos júızes.

Por exemplo, para o conjunto de objetos ϑ = {celular, computador, tablet, notebook},
suponha que o ordenamento das preferências do juiz se deu por: celular, tablet, notebook

e computador. Dessa forma, o rank vector será R = (1, 4, 2, 3) e o order vector será

O = (1, 3, 4, 2). Note que o vetor de ordem também pode ser representado pela inversa

da função rank R−1 avaliado em (1, 2, 3, 4).

Suponha que são observados os vetores de rank de n júızes: R1, . . . ,Rn. Ressalta-se

que Rt é um vetor k-dimensional em Π. Além disso, admite-se que cada vetor é uma

realização de vetores aleatórios independentes com a mesma distribuição de R 5, descrita

por uma função de probabilidade da forma:

PR(π) = P[R = π], ∀π ∈ Π. (3.17)

Modelos para dados de ranking, em geral, permitem descrever tal função de probabi-

lidade por meio de parâmetros. Muitas vezes, porém, a dependência é de forma indireta

(isto ocorre, por exemplo, no modelo de Thurstone, como ficará mais claro adiante). A

5Não será feita uma distinção entre vetores aleatórios e suas realizações.
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seguir, serão apresentados de forma sucinta dois modelos simples propostos na literatura.

3.5.1.1 Modelos Baseados em Ordem

Seja O um order vector aleatório associado a k objetos. Cada objeto tem uma variável

aleatória cont́ınua, não observada, associada a ele. Sejam essas variáveis Za1 , . . . ,Zak ,
onde Zai é relacionada ao objeto ai. Elas representam uma medida escalar de perfor-

mance (utilidade (Mayer[9]) ou, equivalentemente, score (Olkin[11])) de cada objeto. A

probabilidade do order vector dos objetos será dado pela ordem dos Z ′ais que é:

P(π) = P(Za1 > Za2 > . . . > Zak), (3.18)

onde (a1, a2, . . . , ak) é o order vector associado com π, isto é, π(ai) = i ou π−1(i) = ai.

Por exemplo, suponha que os objetos que serão ordenados são os equipamentos eletrônicos

ϑ = {celular, computador, tablet, notebook}. Deste modo, o order vector equivale a: O =

(celular, tablet, notebook, computador)⇔ Zcelular > Ztablet > Znotebook > Zcomputador.

Modelo de Thurstone

Os parâmetros do modelo são aqueles que descrevem a distribuição do vetor Za.
Thurstone[7] propôs utilizar a distribuição normal e, portanto, neste caso, os parâmetros

incluem k médias, k variâncias e
(
k
2

)
correlações. O autor comenta ainda que, tipicamente,

são utilizadas simplificações como, por exemplo, assumir que a correlação é zero e/ou que

a variância é constante.

Modelo de Luce

No modelo de Luce[6], que será descrito abaixo, é empregada a distribuição de Gumbel

para cada Zai (e assume-se independência de Za1 , . . . ,Zak) em vez da normal, de modo

que F(ε) = exp(− exp(−ε)). Assume-se, inclusive, que a função de distribuição de Za é

Fa(z) = F(z − αa), ou equivalentemente:

Za = αa + εa a = 1, . . . , k, (3.19)

onde αa é a utilidade do objeto a e ε = (ε1, . . . , εk) são vetores aleatórios independentes

e identicamente distribúıdos com distribuição acumulada F.

O modelo de Luce[6] estipula que a distribuição de R associe a cada permutação
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π ∈ Π tal que π(ai) = i ∀i, a seguinte probabilidade:

P(π) =
k−1∏
i=1

exp(αai)∑k
l=i exp(αal)

· (3.20)

Note que αa é um parâmetro associado ao objeto a. Como destacado em Mayer[9],

esta probabilidade decorre da adoção da distribuição de Gumbel.

Sejam eαai , 1 ≤ ai ≤ k. Esses pesos serão usados para escolherem uma permutação

π tal que π−1(1) = a1 com probabilidade eαa1 e uma probabilidade condicional eαa2
1−eαa1 de

escolher uma permutação com π−1(2) = a2 dado que π−1(1) = a1. Depois disso, deve-se

continuar aplicando os pesos sem reposição até a formação de uma permutação completa.

Uma das singularidades do modelo de Luce[6] é a de poder ser usado para detalhar

ordenações incompletas. Por exemplo, ao analisar 4 objetos pelo juiz t, o objeto 3 será

escolhido como o mais preferido entre todos, isto é, o order vector resumir-se-á como

O? = (3,−,−,−)′ com a seguinte probabilidade da escolha do terceiro elemento como

melhor objeto:

P(Za3 > Za1 ,Za2 ,Za4) =
eαa3

eαa1 + eαa2 + eαa3 + eαa4
· (3.21)

Ademais, a probabilidade de observar, a t́ıtulo de exemplo, o rank vector R = (1, 4, 2, 3),

ou seja, O = (1, 3, 4, 2) sob o modelo de Luce[6] será:

P(Za1 > Za3 > Za4 > Za2) =
eαa1

eαa1 + eαa2 + eαa3 + eαa4
× eαa3

eαa2 + eαa3 + eαa4
× eαa4

eαa2 + eαa4
·

(3.22)

Note que a Equação 3.22 é uma avaliação particular da Expressão 3.20 com k = 4.

3.6 Empates não Revelados

Uma das dificuldades encontradas ao se lidar com dados de ranking é que, por vezes, o

juiz é obrigado a atribuir um rank diferente aos objetos, ou seja, sem empates. Neste caso,

apesar de o juiz considerar, por exemplo, o objeto 1 igualmente prefeŕıvel comparando

ao objeto 2, ele atribui um rank distinto para os dois objetos. Então, uma primeira

indagação que surge é: se existem empates não revelados, isto não deveria afetar a análise

dos dados de ranking, ao menos quando são empregadas abordagens tradicionais destes

dados que desprezam, em certo sentido, a existência de tais empates? Se há algum

problema, a solução deveria passar, de certa forma, pela transposição de outra questão:

quantos grupos de objetos distintos existem dentro da coleção observada de objetos?
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Por outro lado, admitindo que as escolhas de um mesmo juiz podem ser afetadas por

fatores aleatórios que não estejam relacionados diretamente à qualidade dos objetos, é

posśıvel que o fato de um juiz espećıfico atribuir um rank maior ao objeto a do que ao

objeto b não significa que, de fato, o objeto a é melhor que o objeto b (podendo ser pior

ou até igual).

Para exemplificar tais questões, suponha que para um estudo foi perguntado a 10×105

pessoas qual equipamento eletrônico elas mais utilizam dentre os eletrônicos ϑ = {celular,

computador, tablet, notebook}. Os resultados são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3: Rank e Order Vectors dos Equipamentos Eletrônicos das 10× 105 Pessoas

R O n

(1,4,2,3) (celular, tablet, notebook, computador) 5× 105

(1,3,2,4) (celular, tablet, computador, notebook) 5× 105

Note que todos os entrevistados atribúıram os ranks 1 ao objeto “celular” e 2 ao ob-

jeto “tablet” e metade dos entrevistados deram um rank menor ao objeto “computador”

comparado ao objeto “notebook” e a outra metade inverteu esse rank. Parece razoável

assumir que o celular é um equipamento melhor que os três demais, assim como o ta-

blet é melhor que o notebook e o computador. Todavia, o que se pode afirmar sobre a

comparação “computador” × “notebook”?

Algumas explicações para os dados observados poderiam ser: i) há grupos distintos

de júızes (e não há concordância entre os dois grupos); ii) os objetos “computador” e

“notebook” são relativamente similares e há concordância entre os júızes, porém, como

eles são obrigados a elencarem uma ordem de preferência sem empates, metade deles

atribuiu rank maior ao computador e outra metade ao notebook.

O exemplo das preferências eletrônicas é um caso em que o objetos são ordenados

de acordo com as preferências dos júızes. Mas, suponha que em uma competição de

atletismo em que há 10 atletas competindo entre si em diversas provas, todas em condições

semelhantes, um atleta chegou em primeiro lugar em metade das provas, outro atleta

também chegou em primeiro lugar em metade delas e o restante dos atletas (Atleta 3,

Atleta 4, . . . , Atleta 10) chegou em terceiro, quarto, . . ., décimo lugar, respectivamente.

Considere que foram realizadas 20 provas. Os resultados são apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4: Rank e Order Vectors dos 10 Atletas nas 20 Provas

R O n

(1, 2, 3, 4, . . . , 10) (Atleta 1, Atleta 2, Atleta 3, Atleta 4, . . . , Atleta 10) 10

(2, 1, 3, 4, . . . , 10) (Atleta 2, Atleta 1, Atleta 3, Atleta 4, . . . , Atleta 10) 10

Neste caso, é razoável considerar que o fator que causa um atleta chegar a determinada

posição não tem interferência dos júızes, que nessa circunstância são as provas, já que todas

as provas aconteceram em condições similares. Então, pode-se supor que as variações nos

dados de ranking devem-se apenas às caracteŕısticas de cada objeto.

Considerando este cenário, como tirar conclusões acerca de qual dos dois atletas que

completaram a prova em primeiro em metade das disputas é o melhor? Se eles são indis-

tingúıveis entre si, seria conveniente supor que existe um “ranking verdadeiro” com empa-

tesRe = (1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) em razão de os rank vectors R = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

e R = (2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) serem compat́ıveis com Re e, assim, ter-se-ia um total de

9 grupos (g = 9) em que c1 = 2 elementos e ci = 1 6, para i = 2, . . . , 9.

Neste trabalho, será considerado que não há diferentes grupos de júızes e, embora isto

possa acontecer, esta simplificação é razoável em diferentes contextos, em que os objetos

são avaliados de forma objetiva: nas competições entre atletas e nas ordenações de vinhos

(assume-se que todos os júızes são especialistas), por exemplo. Diante disso, as variações

de ranks são oriundas de variações dos objetos ou, mais especificamente, de suas utilidades

(scores ou performances).

3.7 Estimação do Número de Grupos

A estimação do número de grupos é importante para a produção de um ranking final

com empates. Alguns algoritmos de classificação encontrados na literatura já partem do

prinćıpio de que se conhece previamente o número de grupos (o que nem sempre é verdade)

ou, simplesmente, utilizam maneiras subjetivas de obter o número de grupos através de

técnicas que não são baseadas em um procedimento estat́ıstico. Por esse motivo, sua

estimação adequada é essencial. Além disso, se é conhecido o número de grupos, pode-se

somente empregar, por exemplo, um método de classificação t́ıpico e depois atribuir um

ranking a cada grupo encontrado.

Na literatura, existem diversas metodologias para estimar o número de grupos em

6Como antes, ci denota o número de indiv́ıduos cujo rank verdadeiro é i.
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contextos gerais - isto é, não espećıficos para dados de ranking. Este é o caso, por exem-

plo, da metodologia baseada na estat́ıstica “Gap” proposta por Tibshirani[1] que será

apresentada na sequência.

3.7.1 Tibshirani e a Estat́ıstica “Gap”

Seja {xat, a = 1, . . . , k e t = 1 . . . , n} um conjunto de todas as n caracteŕısticas dadas

a k objetos. Suponha que os dados foram agrupados em g grupos, G1, . . . ,Gg, e que ci é o

número de objetos que estão no grupo Gi. Pode-se definir o que será chamado de “vetor

de soma das distâncias pareadas”, denotado por D, onde o elemento genérico Di expressa

a soma das distâncias pareadas de todos os objetos no grupo Gi:

Di =
∑
a,b∈Gi

d(a, b), (3.23)

onde d(a, b) é a distância7 entre dois objetos pertencentes ao mesmo grupo Gi.

Depois do cálculo do vetor de soma das distâncias pareadas, define-se uma medida de

dispersão agregada, denotada por Wg, dada por:

Wg =

g∑
i=1

1

2ci
Di. (3.24)

A ideia da abordagem de Tibshirani[1] é a de padronizar o gráfico do log(Wg) ao

compará-lo com seu valor esperado sob uma distribuição nula de referência apropriada

para os dados. O autor afirma que “A estimativa de um número ótimo de grupos é o valor

de g tal que o log(Wg) caia o mais longe posśıvel da curva da distribuição de referência”.

Portanto, determina-se uma estat́ıstica, representada por Gapk(g), como:

Gapk(g) = E∗k[log(Wg)]− log(Wg), (3.25)

onde E∗k denota o valor esperado sob uma amostra de tamanho k da distribuição de

referência.

Então, o estimador do número de grupos, ĝ, será o valor que maximiza Gapk(g) com

E∗k[log(Wg)] trocado por uma estimativa sua.

Em seguida, será exibida a proposta de Tibshirani[1] para estimar tal quantidade,

assim como o próprio algoritmo de estimação do número de grupos por ele sugerido. É

7A distância entre os objetos a e b pode ser medida, por exemplo, através de
∑n
t=1(xat − xbt)

2.
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importante ressaltar que a metodologia de Tibshirani[1] é aplicável a qualquer método de

agrupamento e a diferentes medidas de distância.

3.7.1.1 Implementação Computacional

No momento da escolha da distribuição de referência, Tibshirani[1] apresenta a opção

de simular cada caracteŕıstica xat. O autor considera que, na distribuição de referência,

há um único grupo.

Para a implementação computacional da estat́ıstica “Gap”, ele recomenda seguir cinco

passos:

1. Agrupe os dados observados, variando o número total de grupos de g = 1, . . . , k

calculando as medidas de dispersão dentro dos grupos (Wg, g = 1, . . . , k);

2. Simule B conjuntos de dados com base na distribuição de referência (por exemplo,

simulando a caracteŕıstica de cada objeto com base em uma distribuição uniforme

definida sobre o menor intervalo que contenha os dados) e calcule as medidas de dis-

persão dentro dos grupos para os dados simulados (W∗gb, b = 1, . . . ,B e g = 1, . . . , k);

3. Compute a estat́ıstica “Gap” (estimada):

Gap(g) =
1

B
∑
b

log(W∗gb)− log(Wg); (3.26)

4. Considere l =
1

B
∑

b log(W∗gb). Compute o desvio padrão:

sdg =

[
1

B
∑
b

{log(W∗gb)− l}2

] 1
2

(3.27)

e defina sg = sdg

√
(1 + 1

B );

5. Finalmente, escolha o número de grupos via:

ĝ = menor g tal que Gap(g) ≥ Gap(g + 1)− sg+1. (3.28)

3.7.2 Outras Contribuições

Existem outras metodologias, que podem ser encontradas na literatura, para a es-

timação no número de grupos. Tibshirani[1] destaca algumas das estat́ısticas sugeridas



3.7 Estimação do Número de Grupos 32

por esses autores e elas serão explicitadas abaixo.

Seja SW (g) a soma dos quadrados das distâncias dentro (within) dos grupos:

SW (g) =

g∑
i=1

∑
a∈Gi

n∑
t=1

(xat − x
(i)
.t )2, (3.29)

onde x
(i)
.t =

∑
a∈Gi xat

ci
, e seja SB(g) a soma dos quadrados das distâncias entre (between)

os grupos determinada pela fórmula:

SB(g) =

g∑
i=1

n∑
t=1

ci(x
(i)
.t − x.t)

2, (3.30)

onde x.t =

∑g
i=1

∑
a∈Gi xat∑g

i=1 ci
·

Caliński e Karabasz[13] utilizam as somas dos quadrados das distâncias entre e dentro

dos grupos para a criação de uma metodologia para estabelecer o número de grupos. Eles

propõem um método baseado na seguinte estat́ıstica:

CH(g) =
SB(g)/(g − 1)

SW (g)/(k − g)
· (3.31)

A proposta é a de maximizar CH(g) sobre o número de grupos g. Neste caso, o método

não pode ser aplicado para identificar se o número de grupos é igual a 1 ou se é igual ao

número de objetos.

Krzanowski e Lai[14] desenvolveram um ı́ndice, similar ao de Caliński, baseado nas

distâncias entre os objetos nos mesmos grupos. Os autores estabelecem DIFF(g) como

a diferença entre um agrupamento dos dados em g grupos e um agrupamento em g − 1

grupos. Assim, a proposta para a estimação do número de grupos de Krzanowski e Lai é

dada por:

DIFF(g) = (g − 1)
2
nWg−1 − g

2
nWg, (3.32)

onde Wg e Wg−1 são medidas de dispersão agregadas baseadas na soma das distâncias

dentro de cada grupo, como visto na metodologia proposta de Tibshirani[1], tratada na

seção anterior, e calculadas nos grupos g e g − 1, respectivamente.

Krzanowski e Lai[14] recomendam escolher o valor de g que maximiza:

KL(g) =

∣∣∣∣ DIFF(g)

DIFF(g + 1)

∣∣∣∣ · (3.33)

A metodologia em questão também não é apropriada para contextos em que pode haver
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um único grupo.

Hartigan[15], por sua vez, sugere a estat́ıstica:

H(g) =

W(g)

W(g + 1)
− 1

(k − g − 1)
· (3.34)

A ideia é começar com g = 1 e adicionar um grupo enquanto H(g) for suficientemente

grande (H(g) > 10). Observe que a estimativa de Hartigan está definida para g = 1.

Kaufman e Rousseeuw[16] apresentam a chamada estat́ıstica “silhouette” para a es-

timação do número ótimo de grupos. Para um objeto a pertencente a um grupo Gi∗ , eles

definem di∗(a) como a distância média desse objeto para outros objetos no seu devido

grupo:

di∗(a) =
1

ci∗ − 1

∑
b∈Gi∗

d(a, b). (3.35)

E especificam di(a) como a distância média do objeto a para objetos em um grupo dife-

rente do qual o objeto a está inclúıdo:

di(a) =
1

ci

∑
b∈Gi

d(a, b) i = 1, . . . , g e i 6= i∗. (3.36)

Após computar todas essas distâncias, define-se dmin(a) = mini[di(a)]. Logo, a estat́ıstica

“silhouette” é estabelecida como:

s(a) =
dmin(a)− di∗(a)

max[di∗(a), dmin(a)]
· (3.37)

Se o grupo do objeto a conter somente o objeto a, então eles atribuem o valor zero a

s(a). De forma geral, é posśıvel provar que −1 ≤ s(a) ≤ 1. Repare que dmin(a) representa

a distância do objeto a para o grupo mais próximo - que não o seu próprio. Kaufman e

Rousseeuw[16] propõem escolher o número de grupos ĝ que maximiza a média s(a) sobre

os dados. Note que essa estimativa não está definida para g = 1.
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4 Análise dos Resultados

Neste caṕıtulo, serão apresentadas as estratégias utilizadas para simular dados de ran-

kings com padrões de empates não revelados através dos modelos de Luce e de Thurstone

(Seção 4.1), bem como os desempenhos dos testes baseados nas distâncias de Kendall e

Spearman para avaliar a existência de um único grupo (Seção 4.2). Imediatamente após,

na Seção 4.3, serão expostas as três metodologias elaboradas neste trabalho, uma local e

duas globais, e, na Seção 4.4, serão retratados os resultados atingidos comparando-se com

o método de Tibshirani exibido na Seção 3.7.1, no Caṕıtulo 3.

4.1 Simulação dos Dados de Rankings com Empates

não Revelados via Modelos de Luce e Thurstone

Conforme discutido no Caṕıtulo 3, se há k objetos, então o rank vector observado

de um juiz t, representado por Rt = (Rt(1), . . . ,Rt(k)), pode ser considerado uma rea-

lização de um certo vetor aleatório R. Neste trabalho, será assumido que R1, . . . ,Rn são

realizações de vetores aleatórios independentes com a mesma distribuição de R 1. No con-

texto com empates não revelados, R é um vetor aleatório que assume valores em Π e sua

função de probabilidade desconhecida é denotada por PR, satisfazendo PR(π) = P[R = π].

Repare que, em tese, tal função é descrita por k! valores.

O intuito de se escolher os modelos de Luce[6] e de Thurstone[7] para a simulação dos

dados de rankings com padrão de empates não revelados se favorece do fato de a função de

probabilidade do vetor aleatórioR depender apenas de um número relativamente pequeno

de parâmetros. Além disso, os modelos são de fácil implementação.

Antes de discutir as peculiaridades associadas à simulação de dados a partir de uma

distribuição espećıfica dentro de cada modelo (Luce[6] e Thurstone[7]), convém desta-

car que se precisa escolher, antecipadamente, alguns valores como número de júızes (n),

1Não será feita uma distinção entre vetores aleatórios e suas realizações.
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número de objetos (k) e número de grupos (g). É imprescind́ıvel, no entanto, restringir-se

à condição de que o número de grupos deve ser menor ou igual ao número de objetos.

Após a escolha do número de objetos k, será associado ao objeto ϑa uma utilidade

(performance ou score) Za. O rank dado ao a-ésimo objeto pelo juiz t será função decres-

cente da t-ésima realização independente desta variável aleatória, denotada por Zat, de

modo que o ranking dado pelo juiz t, denotado por Rt, satisfaça a seguinte exigência:

Za1t > Za2t > . . . > Zakt ⇔ Rt(ai) = i ∀i = 1, . . . , k. (4.1)

Essas utilidades serão geradas a partir de uma distribuição de probabilidade (normal,

no caso de Thurstone[7], e Gumbel, em Luce[6]) em que os parâmetros desses modelos

podem ser determinados com base na definição de um “rank vector verdadeiro” η que não

necessariamente pertence a Π. Fixado o número de grupos g (g ≤ k), sortea-se, com re-

posição, k−g valores do conjunto {1, . . . , g}. Seja o vetor ηRand de dimensão k−g cujas co-

ordenadas correspondem aos k−g inteiros sorteados. O vetor η corresponde, então, a uma

ordenação crescente do vetor de dimensão k dado por (1, 2, . . . , g, ηRand1 , . . . , ηRandk−g).

Repare que o vetor η contém, portanto, apenas inteiros de 1 até g e cada inteiro aparece

pelo menos uma vez. A a-ésima coordenada do vetor η é associada ao “rank verdadeiro”

do a-ésimo objeto. Se ηa = i, então o objeto a pertence ao i-ésimo grupo. Veja que se

g < k, existirá, no mı́nimo, um par de objetos empatados.

No caso, por exemplo, de k = 9 e g = 6, suponha que sorteando os valores de 1 a 6

para cada objeto obtém-se o vetor η da seguinte forma:

η = (1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6),

ou seja, tem-se 2 objetos no grupo 1, 3 objetos no grupo 2 e 1 objeto nos grupos 3, 4, 5 e

6. Para um dado vetor η, define-se um vetor de α via:

αa = g − ηa + 1. (4.2)

Note que os α’s são funções decrescentes dos η’s.

O vetor α é parte do parâmetro utilizado nas simulações. Se αa > αb (ηa < ηb e os

objetos a e b são de grupos distintos), então a probabilidade de a utilidade do objeto a

ser maior do que a utilidade do objeto b será maior que 1
2
. Se por acaso αa = αb (ou

ηa = ηb e, nesse caso, os objetos pertencem ao mesmo grupo e, consequentemente, estão

empatados), então a probabilidade de que a utilidade de um deles seja maior do que a
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utilidade do outro é 1
2
.

No modelo de Thurstone[7], será assumido que Z1,Z2, . . . ,Zk são independentes e

que Za ∼ N(αa, σ
2), a = 1, . . . , k. Portanto, para gerar os dados simulados, será preciso

especificar valores para o vetor paramétrico Θt = (α1, . . . , αk;σ
2). Repare que, com a

intenção de simplificar a simulação, será assumido que as variâncias das utilidades são

todas iguais. Lembre-se que α1, . . . , αk são as coordenadas do vetor α, definido de forma

única a partir do vetor η. Assim, após a geração dos scores, rankeiam-se os objetos. O

processo será repetido n vezes (o número total de júızes).

Com o propósito de representar o conjunto de vetores de cada juiz, empregar-se-á uma

matriz, em que cada linha equivalerá a um ranking escolhido por um juiz,Rt, e cada coluna

será definida pelos ranks dos objetos estabelecidos por intermédio de suas utilidades,

Ra = (R1(a), . . . ,Rn(a)). Observe que a matriz não terá os valores relacionados aos

objetos repetidos nas linhas, isto é, abrangerá todos os números de 1, . . . , k - os empates,

quando existirem, serão não revelados.

Em contrapartida, no Modelo de Luce[6] utiliza-se da distribuição de Gumbel - ao

contrário de Thurstone[7] que faz uso da distribuição normal - para gerar as utilidades

dos objetos e, também, assume-se independência entre elas. Neste cenário, para gerar a

matriz de rankings dos júızes, o modelo de Luce[6] associa a cada permutação de 1, . . . , k!

uma probabilidade espećıfica:

P(π) =
k−1∏
i=1

exp(α∗ai)∑k
l=i exp(α∗al)

, (4.3)

onde π ∈ Π tal que π(ai) = i ∀i e α∗a é o a-ésimo termo da progressão aritmética finita

de g termos, com primeiro termo 1 e razão 1
s
. Ressalta-se que s é um parâmetro escalar

a ser definido e que controla a variabilidade das utilidades. Quanto maior o valor de s,

mais próximas as utilidades de objetos associados a grupos distintos. Quanto menor o

valor de s, mais bem separados os grupos (objetos de diferentes grupos).

Então, por meio dessa probabilidade, serão sorteadas as n permutações que farão parte

da matriz gerada pelo modelo de Luce[6]. Sendo assim, cada linha Rt será o ranking do

t-ésimo juiz.
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4.2 Impacto dos Empates não Revelados sobre a Con-

cordância entre Júızes

Considere a situação em que n júızes atribúıram rankings para k objetos conforme

determinado critério. Suponha, similarmente, que não há empates nos rankings dados

por cada juiz. Isso ocorre, por exemplo, na competição realizada pelos atletas na Ta-

bela 5. Observe que os competidores “1” e “2” receberam ranks alternados nos valores 1

e 2 em metade das disputas. Como consequência desse fato, sucede a seguinte questão:

qual seria o impacto de não considerar empates não revelados nas medidas usuais de con-

cordância entre júızes, ou seja, como ficaria a concordância entre os júızes (discordância

total, parcial, . . .) se fosse considerado que não existem empates quando eles, de fato,

existem?

Tabela 5: Rank e Order Vectors dos 10 Atletas em 20 Provas

R O n

(1, 2, 3, 4, . . . , 10) (Atleta 1, Atleta 2, Atleta 3, Atleta 4, . . . , Atleta 10) 10

(2, 1, 3, 4, . . . , 10) (Atleta 2, Atleta 1, Atleta 3, Atleta 4, . . . , Atleta 10) 10

No caso dos atletas na Tabela 5, se fosse desconsiderado que poderiam existir empates

não revelados, entrar-se-ia no caso de uma (dis/con)cordância parcial, em que dois grupos

distintos de júızes discordam em relação aos ranks dos dois primeiros atletas, embora haja

concordância plena em relação aos ranks dos demais atletas.

Para testar a influência dos empates não revelados sobre a concordância entre os

júızes, será utilizado o Teste de Aleatoriedade (visto na Seção 3.4) baseado nas distâncias

de Spearman[9] e Kendall[9]. Por meio disso, será testada a hipótese de os júızes estarem

escolhendo qualquer permutação de (1, 2, . . . , k!) ∈ Π segundo uma distribuição uniforme.

A intenção é a de comparar os comportamentos dos testes quando: (i) não há empates

(g = k); (ii) há um único empate (g = k−1); (iii) há mais de um empate (nesse contexto,

será fixado g = bk−1
2
c + 1, onde bxc denota a parte inteira de x); (iv) há somente dois

grupos (g = 2) e (v) todos os objetos estão empatados (g = 1).

Com a finalidade de analisar essa influência, foi gerado um valor fixo de 100 matrizes,

de dimensão n × k, para cada configuração, isto é: escolhido o número de objetos (k),

foram variados os números de grupos (g), bem como o modelo utilizado (Luce[6] ou

Thurstone[7]), o parâmetro de variabilidade (s) e o número de júızes (n). Com o propósito

de tornar a simulação viável em função do tempo que cada iteração demora a ser realizada,
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escolheram-se os números de objetos iguais a k = 4 e k = 8 e os números de júızes iguais

a n = 25, n = 50, n = 100 e n = 200. Três valores distintos foram escolhidos para s:

s = 1, s = 2 e s = 4. No modelo de Thurstone[7], definiu-se σ2 = s2 (na seção anterior,

foi explicitado como o parâmetro s afeta as simulações no modelo de Luce[6]). O objetivo

é o de avaliar a proporção de matrizes cuja hipótese de discordância entre os júızes não

foi rejeitada. Dessa forma, o resultado final será capaz de evidenciar se de fato a não

inclusão de empates influenciou na concordância entre os júızes.

4.2.1 Avaliando os Resultados

Após serem realizadas as simulações, serão apresentados, graficamente, os resultados

do Teste de Aleatoriedade nos modelos de Luce[6] e de Thurstone[7], ao ńıvel de signi-

ficância de 5%, nos casos em que foram empregadas as distâncias de Spearman[9] e de

Kendall[9]. À vista disso, as notações utilizadas para retratar cada modelo serão: para

o modelo de Luce, a frequência relativa de rejeição da hipótese nula será denotada por

“L” e, para o caso de Thurstone, a frequência relativa de rejeição da hipótese nula será

expressa por “T”. Logo em seguida, serão ilustradas, por meio de gráficos do tipo box-

plot, as distribuições das correlações estimadas em cada matriz através das distâncias de

Spearman[9] e de Kendall[9] e, assim, serão discutidos os resultados mais detalhadamente

para cada configuração.

4.2.1.1 Teste de Aleatoriedade

Para k = 4

A Figura 1 apresenta a frequência relativa de rejeição da hipótese de discordância

entre os júızes, ao ńıvel de significância de 5%, usando o teste baseado na distância de

Spearman[9] para k = 4, nas diferentes configurações consideradas.
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Figura 1: Frequência de Rejeição da Hipótese Nula: Distância de Spearman

Através da Figura 1, pode-se apurar que quando o número de grupos é igual a 1,

a frequência de matrizes simuladas onde se rejeitou a hipótese de discordância entre os

júızes foi próxima de 5% (o mesmo valor do ńıvel de significância). Isto significa que, nesse

caso, não há um padrão nas escolhas dos rankings dos júızes ou, no contexto da existência

de empates não revelados, pode-se concluir que o número verdadeiro de grupos é igual a

1 em aproximadamente 95% dos casos. Quanto mais próximo o número de grupos g fica

do número de objetos k, maior é a potência do teste. Note que, ao aumentar o valor de

s, a potência do teste é, de forma geral, influenciada negativamente.

No cenário em que s = 1, s = 2 e n > 25, para ambos os modelos, a frequência

de matrizes simuladas nas quais se rejeitou a hipótese nula é próxima dos 100% quando
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g > 1. Isso revela que, nesse evento, há um padrão nas escolhas dos rankings dos júızes

ou, no âmbito da existência de empates não revelados, pode-se averiguar que o número

verdadeiro de grupos é diferente de 1 (ao ńıvel de significância de 5%).

A Figura 2 apresenta a frequência relativa de rejeição da hipótese de discordância

entre os júızes, nas mesmas configurações utilizadas na Figura 1, porém usando o teste

de Kendall[9] ao ńıvel de significância de 5%.

Figura 2: Frequência de Rejeição da Hipótese Nula: Distância de Kendall

Através da Figura 2, pode-se verificar que quando o número de grupos é igual a 1, a

frequência de matrizes simuladas onde se rejeitou a hipótese de discordância entre os júızes

foi próxima de 5%. Esse resultado se assemelha ao visto pela distância de Spearman[9].

Observe que, ao aumentar o valor de s, a potência do teste é influenciada negativamente -
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principalmente quando n < 100. De forma genérica, o desempenho do teste de Kendall[9]

é altamente parecido com o do teste de Spearman[9] para as mesmas configurações (a

potência do teste, a “velocidade de convergência” e as frequências de matrizes simuladas

em que se rejeitou a hipótese nula).

Para k = 8

A Figura 3 apresenta a frequência relativa de rejeição da hipótese de discordância

entre os júızes, ao ńıvel de significância de 5%, utilizando o teste baseado na distância de

Spearman[9], quando k = 8 (foram considerados cenários similares ao caso k = 4).

Figura 3: Frequência de Rejeição da Hipótese Nula: Distância de Spearman
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Por meio da Figura 3, pode-se observar que quando o parâmetro de variabilidade é

igual a 1, a frequência de matrizes simuladas onde se rejeitou a hipótese de discordância

entre os júızes é de aproximadamente 100% em todos os casos de número de grupos, com

exceção de g = 1. Além disso, quando s = 2, n = 25 e n = 50, somente para g = 2 que é

observada uma frequência de rejeição substancialmente menor que 100%.

De maneira análoga ao caso em que k = 4, ampliando o parâmetro de dispersão s, a

potência do teste diminui - mais significativamente quando n < 100. Note que somente

nos cenários em que g = 1 e g = 2, para n = 100, n = 200 e s = 4, que é posśıvel

visualizar uma frequência de matrizes simuladas nas quais se rejeitou a hipótese nula

mais distanciada dos 100%. Repare que apesar de a razão entre o número de júızes e de

objetos ser menor quando k = 8, obteve-se uma potência maior do que nas configurações

com k = 4. Para o caso em que o teste é baseado na distância de Kendall[9], inclúıda no

Apêndice A, pode-se chegar às mesmas conclusões retiradas das análises feitas a partir do

teste baseado na distância de Spearman[9].

4.2.1.2 Correlação

Para k = 4

A Figura 4 apresenta as correlações obtidas nos modelos de Luce[6] e de Thurstone[7],

através das distâncias de Spearman[9] e de Kendall[9], quando s = 1.
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Figura 4: Correlação nos Modelos de Luce e de Thurstone: k = 4 e s = 1

Segundo a Figura 4, pode-se notar que as correlações estimadas através das distâncias

de Spearman[9] e de Kendall[9] são bem similares em cada configuração. É posśıvel obser-

var, também, que a medida que o número de grupos cresce, a correlação estimada entre

os júızes aumenta, e conforme o número de júızes cresce, a variabilidade das correlações

estimadas diminui. Além disso, em todas as situações para o caso de g = 1, a correlação

não se afasta, consideravelmente, do zero. Esse fato retrata os resultados obtidos através

do teste de aleatoriedade, pois os júızes estão dando rankings aleatórios aos objetos, com

base em uma distribuição uniforme, quando g = 1, uma vez que não há correlação entre

os rankings dos júızes.

A Figura 5 apresenta as correlações obtidas nos modelos de Luce[6] e de Thurstone[7],

através das distâncias de Spearman[9] e de Kendall[9], quando s = 4.
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Figura 5: Correlação nos Modelos de Luce e de Thurstone: k = 4 e s = 4

A partir da Figura 5, constata-se que há grande variabilidade nas correlações esti-

madas e que, apesar disso, elas não passam de 0,30. Para g = 1, conforme o número

de júızes aumenta, a variabilidade nas correlações tende a diminuir e a se concentrar,

progressivamente, em torno de zero. Além disso, os resultados da correlação estimada no

modelo de Thurstone[7] mostra poucas discrepâncias entre as correlações comparando-se

com o modelo de Luce[6]. No contexto de s = 2, omitida aqui com o propósito de reduzir

repetições (os boxplots foram inseridos no Apêndice B), verifica-se que todas as correlações

estimadas são menores que 0,45, independente do número de grupos, da distância e do

modelo empregados.



4.2 Impacto dos Empates não Revelados sobre a Concordância entre Júızes 45

Para k = 8

A Figura 6 apresenta as correlações obtidas nos modelos de Luce[6] e de Thurstone[7],

através das distâncias de Spearman[9] e de Kendall[9], quando s = 1.

Figura 6: Correlação nos Modelos de Luce e de Thurstone: k = 8 e s = 1

É posśıvel observar, por meio da Figura 6, que quanto mais perto o número de grupos

fica do valor de k, mais próxima a correlação fica do número 1 - independente da distância

utilizada. Ademais, aumentando o número de júızes, é percept́ıvel que há uma apro-

ximação das correlações estimadas em torno de suas respectivas medianas e, para g = 1,

a correlação não ultrapassa 0,2 em nenhum dos casos constatados. No modelo de Luce[6],
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para as mesmas configurações, constata-se resultados análogos ao de Thurstone[7].

A Figura 7 apresenta as correlações obtidas nos modelos de Luce[6] e de Thurstone[7],

através das distâncias de Spearman[9] e de Kendall[9], quando s = 4.

Figura 7: Correlação nos Modelos de Luce e de Thurstone: k = 8 e s = 4

A partir da Figura 7, verifica-se que há uma grande variabilidade nas correlações

estimadas se comparado com o caso anterior (s = 1). No contexto de g = 1, as correlações

se aproximam de zero aumentando a quantidade de júızes que atribúıram rankings aos

objetos. É posśıvel perceber, similarmente, que todas as estimativas das correlações são

menores que 0,4. Para o caso do modelo de Luce[6] com s = 4, dispõe-se das mesmas
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conclusões explicitadas no modelo de Thurstone[7]. Na situação em que s = 2 (ver gráfico

no Apêndice B), repara-se que as correlações estimadas pela distância de Spearman[9] são

levemente maiores se comparadas com as estimadas pela distância de Kendall[9].

4.3 Algoritmo para Estimar o Número de Grupos em

Dados de Rankings

Depois de terem sido explorados os resultados do Teste de Aleatoriedade e suas res-

pectivas correlações, corrobora o fato de ser necessária a criação de metodologias apro-

fundadas para análises de dados de rankings com padrão de empates não revelados e,

ainda, o desenvolvimento de uma ferramenta para a estimação do número de grupos nes-

sas circunstâncias. Por isso, nesta seção, serão apresentados: o método proposto por

Tibshirani[1] adaptado para dados de rankings e três metodologias desenvolvidas neste

trabalho. A primeira delas tem como base o teste da razão de verossimilhanças, que aqui

será chamada de “Método da Verossimilhança”; a segunda é inspirada no Critério de

Informação de Akaike (AIC), que neste trabalho será chamada de “Método do AIC” e a

terceira metodologia é baseada no Critério de Informação Bayesiano, que será nomeada

de “Método do BIC”.

4.3.1 Método de Tibshirani para Dados de Rankings

Na Seção 3.7.1, descreveu-se o método de Tibshirani[1] para estimar o número de

grupos a partir de um conjunto de dados genéricos que refletiriam realizações de utilidades

ou scores. Com a intenção de se ter um comparativo para as novas metodologias propostas

por este trabalho, adequou-se este método para dados de rankings a fim de se testar seu

desempenho neste contexto espećıfico.

Seja Rt = (Rt(1), . . . ,Rt(k)) o ranking dado pelo t-ésimo juiz a k objetos distintos,

onde t = 1, . . . , n. Com base nos cinco passos descritos por Tibshirani[1], sugere-se a

seguinte adaptação para lidar com dados de rankings :

1. Para cada matriz de rankings dos júızes, os dados foram agrupados em g grupos,

G1, . . . ,Gg, em que ci foi definido como o número de objetos que estão no grupo Gi.
Em seguida, calculou-se o vetor de soma das distâncias pareadas, Di, expresso por:

Di =
∑
a,b∈Gi

d(R(a),R(b)), (4.4)
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onde d(R(a),R(b)) é a distância entre os ranks de dois objetos pertencentes ao

mesmo grupo Gi.

Para a adaptação do método de Tibshirani[1], escolheu-se a distância euclidiana - a

mesma comumente adotada pelo autor - que é dada por:

d(R(a),R(b)) =
n∑
t=1

(Rt(a)−Rt(b))
2. (4.5)

Depois do cálculo do vetor de soma das distâncias pareadas, utilizou-se da medida

de dispersão agregada, Wg, conhecida por:

Wg =

g∑
i=1

1

2ci
Di. (4.6)

Os agrupamentos foram realizados através do método hierárquico, onde a distância

agregada entre grupos foi baseada na média das distâncias individuais;

2. O segundo passo do método de Tibshirani[1] é o de simular B conjuntos de dados com

base na distribuição de referência. Neste trabalho, fixou-se B = 1000 e foi escolhida

como distribuição de referência gerar n permutações, sem repetição, de 1, . . . , k,

onde n é o número de júızes da matriz de rankings do item anterior. Para cada

matriz simulada, calculou-se cada Di e se obteve W∗gb, b = 1, . . . ,B e g = 1, . . . , k;

3. Neste passo, computou-se a estat́ıstica “Gap” estimada da mesma forma como

Tibshirani[1] propõe:

Gap(g) =
1

B
∑
b

log(W∗gb)− log(Wg); (4.7)

4. O quarto passo foi o de obter l =
1

B
∑

b log(W∗gb) e determinar os desvios padrão

sdg e sg. Neste caso, foram calculados de modo igual ao realizado por Tibshirani[1];

5. Por fim, escolheu-se o menor valor de g tal que Gap(g) ≥ Gap(g + 1)− sg+1.

Tibshirani[1] apresenta uma maneira local de se encontrar o valor de g estimado,

posto que o autor compara somente os valores da estat́ıstica “Gap” estimada para

g e g + 1.
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4.3.2 Método da Verossimilhança

Suponha que em um conjunto de n rankings de k objetos o mesmo apenas dispõe de

objetos de ranks diferenciados de 1, . . . , k, pertencentes a g grupos, no qual g é desco-

nhecido. Considere, similarmente, que os ranks dos objetos poderiam ser iguais, porém,

por algum motivo, não houve a opção de atribuir rótulos semelhantes a nenhum desses

elementos. Neste caso, almeja-se descobrir o número de grupos, g, que existe nesses dados.

Para a criação do método da verossimilhança, desfrutar-se-á dos conhecimentos sobre

a verossimilhança dos dados. Marden[12] disponibiliza uma log verossimilhança para os

dados provenientes do modelo de Luce[6], dada por:

l(α) =
k∑
i=1

αai −
k∑
i=1

log

(
k∑
l=i

exp(αal)

)
. (4.8)

Para a realização da nova metodologia, empregou-se a log verossimilhança fornecida

pelo autor como uma pseudo-verossimilhança para os dados de rankings simulados tanto

pelo modelo de Luce[6], quanto pelo modelo de Thurstone[7] 2.

David[17] descreve o algoritmo minorization–maximization (MM) que apresenta uma

notável técnica que permite estimar, via máxima verossimilhança, os parâmetros do mo-

delo de Luce[6]. Este algoritmo está contido no pacote “StatRank” do programa R, e será

manuseado para a criação do método da verossimilhança.

Na criação do método da verossimilhança será utilizado um procedimento sequencial,

em que decidirá se o número de grupos estimado é menor (nula) ou igual (alternativa) do

que certo natural menor que k através de testes de razão de verossimilhanças. Considere

testar as seguintes hipóteses: {
H0 : θ ∈ Θ0

H1 : θ /∈ Θ0

A hipótese nula (H0) declara que o parâmetro θ pertence a um conjunto restrito.

Wasserman[18] define a estat́ıstica de teste da razão de verossimilhanças como:

λ = −2 log

(
supθ∈Θ0

L(θ)

supθ∈Θ L(θ)

)
= −2 log

(
L(θ̂0)

L(θ̂)

)
, (4.9)

onde θ̂ é o estimador de máxima verossimilhança de θ e θ̂0 é o estimador de máxima

2A expressão utilizada para l(α) representa a verossimilhança asssociada a uma observaçãoRt (t-ésimo
juiz), onde R(αi) = i.
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verossimilhança quando θ está restrito em Θ0.

Sob H0, espera-se que a razão do log das verossimilhanças não seja grande, isto é,

que a verossimilhança restrita não seja significativamente menor que a verossimilhança

irrestrita.

O passo-a-passo deste método será explicitado a seguir:

1. Primeiramente, observa-se a matriz de dados de rankings, R, contendo k objetos,

ϑ = {ϑ1, . . . , ϑk} = ϑ(k). Inicializa-se κ = k e R∗ = R;

2. Estima-se α̂(κ) = (α̂(κ)1, . . . , α̂(κ)κ) usando o algoritmo MM através dos dados da

matriz R∗;

3. Computa-se l(α̂(κ);R∗) = l∗κ,κ, a log verossimilhança maximizada a partir de R∗;

4. Para cada um dos κ objetos, define-se uma matriz R̃κ−1.Ej , que é a matriz de dados

de rankings obtida a partir de R∗ quando se elimina a coluna j 3;

5. Estima-se, para cada j, ˆ̂α(κ−1).Ej =
(

ˆ̂α(κ−1).1, . . . , ˆ̂α(κ−1).Ej−1, ˆ̂α(κ−1).Ej+1, . . . , ˆ̂α(κ−1).κ

)
,

por intermédio do algoritmo MM através dos dados da matriz R̃κ−1.Ej ;

6. Para cada j, determina-se: α̂(κ).Ej .1, . . . , α̂(κ).Ej .Ej−1, α̂(κ).Ej .Ej+1, . . . , α̂(κ).Ej .κ, que

são κ− 1 vetores κ-dimensionais da forma4:

α̂(κ).Ej .i =
(

ˆ̂α(κ−1).1, . . . , ˆ̂α(κ−1).Ej−1, ˆ̂α(κ−1).i, ˆ̂α(κ−1).Ej+1, . . . , ˆ̂α(κ−1).κ

)
; (4.10)

7. O objeto eliminado na rodada será o objeto a∗, tal que:

E∗κ = a∗ = argmaxa∈{1,...,κ}

(
max

i∈{1,...,κ}; i 6=a
l(α̂(κ).Ea.i;R∗)

)
; (4.11)

8. Define-se:

l∗κ,κ−1 = max
a∈{1,...,κ}

(
max

i∈{1,...,κ}; i 6=a
l(α̂(κ)Ea.i;R∗)

)
; (4.12)

9. Então, por último, computa-se a estimativa da estat́ıstica de razão de verossimi-

lhança como:

λκ = −2
(
l∗κ,κ−1 − l∗κ,κ

)
. (4.13)

3Manteve-se a ordem das preferências relativas dos pares de objetos comparados.
4Em cada vetor α̂(κ).Ej .i, utiliza-se a estimativa do i-ésimo coeficiente de ˆ̂α(κ−1).Ej

como valor estimado
para o objeto Ej .
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Se o p-valor calculado com base na distribuição χ2 com 1 grau de liberdade for maior

que o ńıvel de significância, então: ϑ(κ−1) = {ϑ1, . . . , ϑκ} - {ϑE∗
κ
} e os passos de 2

até 9 serão repetidos com R∗ = R̃κ−1.E∗
κ
. Caso contrário, prossegue-se para o passo

seguinte;

10. Se κ > 2, define-se ĝ = κ. Se κ = 2, emprega-se os testes de Kendall[9] e Spearman[9]

(com a matriz original R) para avaliar se o número de grupos é igual a 1 5. Se tal

hipótese não é rejeitada nos dois casos, determina-se ĝ = 1. Caso contrário, define-se

ĝ = κ. Repare que se κ > 2, então, necessariamente ĝ = κ.

4.3.3 Métodos do AIC e do BIC

Com o aproveitamento da verossimilhança exposta por Marden[12], é plauśıvel utilizar

outros procedimentos para a escolha do número de grupos. Dentre eles, encontram-se

os Critérios de Informação de Akaike e Bayesiano. Esses critérios, diferentemente do

método da verossimilhança descrito anteriormente, são globais, em razão de calcularem a

estimação da verossimilhança para todos os números de objetos e grupos de 2 a k.

O Critério de Informação de Akaike[19] (AIC) é dado por:

AIC = 2 log(L)− 2k, (4.14)

onde k é o número de objetos.

E o Critério de Informação Bayesiano (BIC) de Schwarz[20] e de Akaike[21][22] é

expresso como:

BIC = 2 log(L)− log(n)× 2k, (4.15)

onde n é o número de júızes.

Inicialmente, para a criação das metodologias inspiradas no AIC e BIC, fez-se uso

dos mesmos passos do método da verossimilhança, porém os procedimentos são realizados

para os números de grupos de 2, . . . , k sem método de parada e, dessa forma, consegue-se

guardar as estimativas l∗k,k, l
∗
k−1,k−1, . . . , l

∗
2,2 quando g = k e l∗k,k−1, l

∗
k−1,k−2, . . . , l

∗
3,2 quando

g = k − 1. Observe que somente as estimações com o mesmo número de objetos são

comparáveis.

Consequentemente, é posśıvel verificar se há uma diminuição significativa da estimação

5Foi suposto, anteriormente, um vetor de utilidades α̂ = (1, 1) para essa comparação, mas não se
obteve bons resultados.
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da pseudo-verossimilhança ao reduzir o número de grupos. Para tornar comparáveis todas

as verossimilhanças, avaliou-se l̂k, l̂k−1, . . . , l̂2 fazendo:

l̂k = l∗k,k (4.16)

e

l̂k−d = l̂k−d+1 −
(
l∗k−d+1,k−d+1 − l∗k−d+1,k−d

)
, d = 1, . . . , k − 2. (4.17)

Então, computou-se os valores dos AIC e BIC.

Os valores do número de grupos estimados pelos critérios de informação de Akaike

e Bayesiano serão aqueles que minimizam seus respectivos critérios. Note que, seme-

lhantemente ao método da verossimilhança, os métodos do AIC e do BIC só fornecem

estimativas para o número de grupos até g = 2. Neste quadro, também é utilizado os

testes de Kendall[9] e Spearman[9] na comparação entre g = 2 e g = 1.

4.4 Comparação dos Algoritmos Propostos com a Es-

tat́ıstica “Gap”

Após o desenvolvimento de três metodologias para a estimação do número de gru-

pos em dados de rankings, comparar-se-ão os resultados observados nas diferentes confi-

gurações a partir dos mesmos obtidos com a estimação do número de grupos via estat́ıstica

“Gap” proposta por Tibshirani[1] (Seção 3.7.1). Por conseguinte, as notações utilizadas

para retratar a percentagem de acertos de cada método serão: para a estat́ıstica “Gap”, a

proporção de acertos do número correto de grupos será denotada por “G” e, para o caso

do metódo local oriundo deste trabalho, a proporção de acertos do número correto de

grupos será expressa por “M”. Posteriormente, serão retratados os métodos globais pro-

postos inspirados pelos Critérios de Informação AIC e BIC conjuntamente com o método

local empregando somente o Teste de Razão de Verossimilhança. Neste quadro, “AIC”

será a proporção de acertos do número correto de grupos pelo método que se baseia no

Critério de Informação de Akaike (AIC) e “BIC” será a proporção de acertos do número

correto de grupos pelo método baseado no Critério de Informação Bayesiano (BIC).

4.4.1 Métodos da Verossimilhança e de Tibshirani

Para k = 4

A Figura 8 apresenta a proporção de acertos no método da Verossimilhança proposto
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neste trabalho e no método proposto por Tibshirani[1], para k = 4, nas diferentes confi-

gurações consideradas.

Figura 8: Proporção de Acertos nos Métodos da Verossimilhança e de Tibshirani: k = 4

Através da Figura 8, é posśıvel observar que, para todos os contextos de g = 3 e

g = 4, o procedimento proposto por Tibshirani[1] ao utilizar a estat́ıstica “Gap” para

estimar o número de grupos no âmbito de empates não revelados em dados de rankings

foi inadequado, visto que em nenhum dos casos apresentou uma percentagem distinta de

0%6. No entanto, a metodologia sugerida neste trabalho apresentou uma alta taxa de

acerto para g = 4 e s = 1, em que aumentando o número de júızes (n), a percentagem

de acertos chega a 100%. Para g = 4, s = 2 e s = 4, a percentagem de acertos evolui

6Para a metodologia baseada na estat́ıstica “Gap”, é imposśıvel estimar g = k.
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progressivamente com o aumento do número de júızes, com uma maior percepção de

melhora para o caso em que s = 2. Note que para g = 3, em todos os cenários de júızes,

a proporção de acertos não ultrapassa os 30%, apesar de que para s = 2 e s = 4 a

percentagem de acertos cresce ao aumentar o valor de n.

Na circunstância em que g = 1, verifica-se que a taxa de acerto revelado pelo método

da verossimilhança se manteve em torno de 95%, superando a proposta de Tibshirani[1]

para estimar o número correto de grupos, dado que o mesmo permaneceu abaixo de

90%. O fato de a taxa de acerto se manter estável em 95%, na ferramenta de estimação

do número de grupos proposta neste trabalho, é plauśıvel dada a maneira com a qual

foi definido g = 1 (utilizando-se dos p-valores dos testes de Kendall[9] e Spearman[9]).

Unicamente, considerando g = 2, s = 1 e n ≥ 100, o método sugerido por Tibshirani

mostra comportamentos significativamente superiores à metodologia proposta por esse

trabalho.

Para k = 8

A Figura 9 apresenta a proporção de acertos no método da Verossimilhança proposto

neste trabalho e no método proposto por Tibshirani[1], para k = 8, nas diferentes confi-

gurações consideradas.
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Figura 9: Proporção de Acertos nos Métodos da Verossimilhança e de Tibshirani: k = 8

Por meio da Figura 9, percebe-se que, da mesma forma que no contexto de k = 4,

para todas as situações de g = k − 1 e g = k, a técnica sugerida por Tibshirani[1] ao

utilizar a estat́ıstica “Gap” para estimar o número exato de grupos em dados de rankings

com padrão de empates não revelados foi inapropriada, em virtude do fato de que em

nenhum dos casos apresentou uma percentagem distinta de 0%. Todavia, a metodologia

sugerida neste trabalho apresentou uma alta taxa de acerto para g = 8 e s = 1, em que

para n ≥ 50, a percentagem de acertos chega a 100%. Para g = 8 e s = 2, a percentagem

de acertos evolui gradativamente com o aumento do número de júızes chegando a 100%

para n = 200. Repare que para g = 4 e g = 7, em todos os cenários de júızes, a proporção

de acertos não ultrapassa os 20% em nenhuma das duas metodologias.

No caso em que g = 1, constata-se que a taxa de acerto demonstrado pelo método da

verossimilhança se manteve em torno de 95% em todas as variações de s e n, superando

a proposta de Tibshirani[1] para estimar o número correto de grupos, dado que o mesmo

permaneceu abaixo de 90% (este resultado é análogo ao visto no caso de k = 4). Em

contrapartida, considerando g = 2, s = 1, o método proposto por Tibshirani[1] mostra

comportamentos significativamente superiores à metodologia apresentada nesse trabalho.

Com a finalidade de se testar se há influência no emprego dos modelos de Luce[6]

e de Thurstone[7] no desempenho das metodologias descritas anteriormente, utilizou-se

dos mesmos gráficos separando, desta vez, as configurações por cada modelo e dispondo

das proporções de acertos em cada método (Apêndice C). Pode-se averiguar que apenas

para alguns casos em que g = 2 houve uma disparidade nos resultados obtidos pelos dois
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procedimentos. Dessa forma, avalia-se que apesar de o método proposto utilizar o modelo

de Luce[6] para simular os dados de rankings com padrão de empates não revelados, pode-

se empregá-lo em contextos em que as utilidades sejam geradas por outras distribuições.

4.4.2 Métodos da Verossimilhança, do AIC e do BIC

Após a comparação do metódo da verossimilhança e do método utilizando a estat́ıstica

“Gap”, ao que tudo indica, o metódo da verossimilhança é mais favorável para a estimação

do número de grupos em dados de rankings com padrão de empates não revelados. Desse

modo, nesta seção, serão exibidas as proporções de acertos para os métodos globais dados

pelos critérios de informação AIC e BIC contrapondo com os resultados obtidos somente

pelo método local, representado por “M”.

Para k = 4

A Figura 10 apresenta a proporção de acertos nos métodos da Verossimilhança, AIC

e BIC propostos neste trabalho, para k = 4, nas diferentes configurações consideradas.
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Figura 10: Proporção de Acertos nos Métodos da Verossimilhança, AIC e BIC: k = 4

Com base na Figura 10, pode-se verificar que para s = 1, s = 2 e g = 4, ao aumentar

o número de júızes, a proporção de acertos das três metodologias tendem a se aproximar

de 100%, com o método utilizando o BIC convergindo mais lentamente. Para g = 2, o

método empregando o BIC apresentou melhores resultados e, nesse caso, para n = 200

com s = 2, a proporção de acertos chega a 95%.

Na comparação entre os métodos do AIC e da Verossimilhança, nota-se que há grandes

semelhanças entre os desempenhos dessas duas metodologias. No entanto, ainda assim, o

método do AIC apresenta melhores resultados para g = 2, s = 1 e s = 2.

No contexto em que g = 3 e g = 4 com s = 4, o método empregando o critério de in-

formação bayesiano, BIC, não conseguiu estimar corretamente o número de grupos, já que

a proporção de acertos fica em torno de 0%. Apesar disso, para s = 4, o comportamento

dos três métodos são análogos.

Para k = 8

Figura 11 apresenta a proporção de acertos nos métodos da Verossimilhança, AIC e

BIC propostos neste trabalho, para k = 8, nas diferentes configurações consideradas.
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Figura 11: Proporção de Acertos nos Métodos da Verossimilhança, AIC e BIC: k = 8

Segundo a Figura 11, pode-se analisar, equivalente ao caso em que k = 4, que para

s = 1, s = 2 e quando g = k, aumentando o número de júızes, a proporção de acertos

das três metodologias tendem a se aproximar de 100%, com o método utilizando o BIC

convergindo mais devagar. Para g = 4, os três procedimentos apresentam comportamentos

parecidos, sendo que nenhum deles revela percentagem de acertos acima de 20%.

Comparando-se os métodos do AIC e da Verossimilhança, percebe-se conformidades

entre os desempenhos dessas duas metodologias, em que o método da Verossimilhança

apresenta melhores resultados para g = 8, s = 2 e s = 4. Não obstante, o método

fundamentado no AIC gerou melhores estimativas no caso de g = 2.
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Na situação em que g = 7 e g = 8 com s = 4, o método baseado no critério de

informação bayesiano não obteve estimações precisas em relação ao número de grupos,

visto que a taxa de acerto fica em torno de 0% (condição semelhante em que g = 3 e g = 4,

para k = 4). No entanto, para g = 2, o método empregando o BIC apresentou melhores

resultados, em que algumas configurações apresentam proporções de acertos superiores a

90%.
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5 Conclusão

Neste trabalho, procurou-se criar metodologias para a estimação do número de grupos

em dados de ranking. Para esse fim, utilizou-se os testes da razão de verossimilhanças

e os critérios de informações de Akaike e Bayesiano. Além disso, empregou-se testes

de aleatoriedade para verificar se, realmente, os empates não revelados influenciam na

concordância entre os júızes.

Para a simulação dos dados de rankings com padrão de empates não revelados, fez-se

uso dos modelos de Luce[6] e de Thurstone[7] para gerar as utilidades dos objetos. Nesse

caso, para cada modelo há uma forma espećıfica de simulação, como visto na Seção 4.1

no Caṕıtulo 4. Verificou-se que não ocorreu interferência do modelo aplicado no funcio-

namento das metodologias.

Baseado nos testes de aleatoriedade de Kendall[9] e de Spearman[9], observou-se uma

alta frequência de rejeição da hipótese nula de que o número de grupos é igual a 1 (isto

é, não há um padrão nas escolhas dos júızes) ao aumentar o número de grupos. Em

ambos os testes, tende-se a diminuir suas respectivas potências ao acrescer o parâmetro

de variabilidade. Contudo, aumentando-se o número de júızes, eleva-se a potência dos

testes, chegando a uma frequência de 100% de matrizes simuladas onde se rejeitou a

hipótese nula.

Com o intuito de se possuir uma comparação para as metodologias a serem criadas,

utilizou-se do método empregando a estat́ıstica “Gap” de Tibshirani[1] adaptada para

dados de rankings. Constatou-se que a metodologia do autor só consegue estimar números

de grupos até k − 2 e a percentagem de acertos para o restante tende a ter uma alta

variação. Nota-se, também, que a metodologia baseada na estat́ıstica proposta pelo autor

não atinge taxas de acerto maiores que 90% em nenhuma das configurações utilizadas

nesta monografia.

Os métodos desenvolvidos neste trabalho tiveram como base a utilização de uma log

verossimilhança dada por Marden[12], em que o autor expressa a mesma fundamentada
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em dados provenientes do modelo de Luce[6]. No método da verossimilhança, empregou-

se o teste da razão de verossimilhanças para a estimação do número de grupos, ao passo

que os métodos do AIC e do BIC foram motivados nos critérios de informações de Akaike

e Bayesiano, respectivamente.

O método da verossimilhança apresentou excelentes resultados quando g = 1 e g = k,

nos quais em diversos casos a proporção de acertos chegou a 100%. Para a situação em

que k = 4, este método não conseguiu encontrar boas estimativas quando g = 3, visto que

não apresentou taxas de acerto maiores que 30%. Quando k = 8, o método não atingiu

pelo menos 30% de acertos em nenhum dos cenários em que g = 3 e g = 7.

O método do AIC apresentou ótimo desempenho para valores extremos de número de

grupos e com as mesmas caracteŕısticas exibidas pelo método da verossimilhança, apesar

de o método do AIC ter alcançado melhores estimativas para g = 2. Além disso, o método

do BIC conseguiu superar significativamente as duas metodologias citadas anteriormente

quando g = 2, porém o mesmo teve um pior comportamento para casos em que g = k− 1

e g = k com o mais alto parâmetro de variabilidade empregue. De forma geral, o método

do AIC apresentou melhores estimativas quando comparado aos demais.

Algumas limitações foram constatadas na realização deste trabalho. Dentre elas, pode-

se citar, a restrição referente ao número de objetos nas simulações no modelo de Luce[6],

pois quanto maior o número de elementos considerados na matriz de rankings dos júızes,

maior o tempo computacional neste modelo, visto que o mesmo gera k! permutações de

1, . . . , k (o tempo cresce mais que linearmente com o aumento do número de objetos) e é

obtida uma probabilidade espećıfica para cada uma. Ademais, só foi praticável ser usado

um parâmetro de variabilidade pelo menos maior que 1 para ser posśıvel observar mais

claramente variações das utilidades dos objetos.

Finalmente, é importante ressaltar que as três metodologias propostas neste trabalho

são altamente capazes de oferecer uma excepcional precisão para as estimações do número

de grupos quando o mesmo toma valores nas extremidades. Entretanto, os métodos

deixam a desejar quando o número de grupos é muito intermediário e o parâmetro de

variabilidade é alto. Apesar disso, não há, na literatura, testes para a hipótese nula de

que o número de grupos seja igual ao número de objetos e, dessa forma, o sucesso das

metodologias sugeridas quando g = k oferece uma direção interessante para ser explorada

em trabalhos futuros.
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APÊNDICE A -- Gráfico de Kendall

A Figura 12 apresenta a frequência relativa de rejeição da hipótese de discordância

entre os júızes, ao ńıvel de significância de 5%, utilizando o teste baseado na distância de

Kendall[9], quando k = 8.

Figura 12: Frequência de Rejeição da Hipótese Nula: Distância de Kendall
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APÊNDICE B -- Boxplots

A Figura 13 apresenta as correlações obtidas nos modelos de Luce[6] e de Thurstone[7],

através das distâncias de Spearman[9] e de Kendall[9], quando k = 4 e s = 2.

Figura 13: Correlação nos Modelos de Luce e de Thurstone: k = 4 e s = 2
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A Figura 14 apresenta as correlações obtidas nos modelos de Luce[6] e de Thurstone[7],

através das distâncias de Spearman[9] e de Kendall[9], quando k = 8 e s = 2.

Figura 14: Correlação nos Modelos de Luce e de Thurstone: k = 8 e s = 2
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APÊNDICE C -- Comparação dos Modelos

de Luce e de Thurstone

A Figura 15 apresenta a proporção de acertos no Método da Verossimilhança nos

modelos de Luce[6] e de Thurstone[7], separadamente, para k = 4.

Figura 15: Proporção de Acertos no Método da Verossimilhança: k = 4



Apêndice C -- Comparação dos Modelos de Luce e de Thurstone 68

A Figura 16 apresenta a proporção de acertos no Método de Tibshirani[1] nos modelos

de Luce[6] e de Thurstone[7], separadamente, para k = 4.

Figura 16: Proporção de Acertos no Método de Tibshirani: k = 4
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A Figura 17 apresenta a proporção de acertos no Método da Verossimilhança nos

modelos de Luce[6] e de Thurstone[7], separadamente, para k = 8.

Figura 17: Proporção de Acertos no Método da Verossimilhança: k = 8
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A Figura 18 apresenta a proporção de acertos no Método de Tibshirani[1] nos modelos

de Luce[6] e de Thurstone[7], separadamente, para k = 8.

Figura 18: Proporção de Acertos no Método de Tibshirani: k = 8
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