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“Desde o século 19,  as ciências socias tratam o “indivíduo médio” como um ícone, aquele 
indivíduo hipotético  sem quantis que está confortável com a cabeça no forno e os pés em 
um balde de gelo.   
 
Métodos estatísticos convencionais procuraram estimar os efeitos dos tratamentos de 
política nesse “indivíduo médio”.  
 
Mas esses efeitos são  frequentemente heterogeneos: tratamentos médicos podem 
melhorar a expectativa de vida , mas também impõem sérios riscos no curto prazo; 
reduzir o tamanho das salas de aula pode melhorar o desempenho dos bons alunos , mas 
não ajudar os alunos mais fracos, ou vice-versa.   
 
Métodos de Regressão Quantílica podem ajudar a explorar esses efeitos heterogêneos. “ 
 
   Roger Koenker  



Média e Mediana 



Quantis Univariados 



            𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1+ 𝛽2𝑥2 + …+ 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑢 

 
𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑢 

 

                                 𝐸[𝑦|𝑋]= 𝑋𝛽 

 

Regressão – MQO 



Médias  x Medianas condicionais 



MQO x RQ 



Função Perda 



 Métodos de regressão quantílica complementam 
métodos de regressão na média (MQO); 

 Ao focar em locais específicos da distribuição 
condicional, representa uma ampliação dos modelos 
de média condicional ; 

 Permite um papel mais flexível do efeito das 
covariadas, que podem influenciar a localização, a 
escala e o formato da distribuição resposta; 

 Em aplicações de RQ, uma variedade de 
heterogeneidade não observada se faz observar 

 

Regressão  Quantílica 





 Modelos Quantílicos Condicionais  
 Efeito tratamento binário 

 Múltiplos tratamentos, covariadas e interações 

 RQ não linear (nos parâmetros) 

 RQ não paramétrica 

 Modelos Séries Temporais  
 Quantile Auto-Regressive (QAR)  

 Testes Raiz Unitária 

 Value at Risk (VaR)  

 

 

Aplicações 



 Modelos Dados Longitudinais 

 Modelos de Duração ou Sobrevivência 

 Modelos Causais  (QTE – quantile treatment effect) 

 Modelos Variáveis Instrumentais 

 Erros em Variáveis, Dados Faltantes e Seleção 
Amostral 

 

 

Aplicações 

















AR(1) Model of Melbourne Daily Temperature 





Efeito Tratamento Quantílico 

G-treat 
F-control 



treat 
(cinza) 
 
Control 
(preto) 
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