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Resumo

O objetivo principal desta tese é a comparação de a,lguns métodos de redução de
vício de estimadores de máxima verossimilhança em modelos da família exponencial unipa-
ramétrica. Duas abordagens são apresentadas. Na abordagem analítica, são apresentados

os métodos de correção de vícios desenvolvidos por Ferraii e outros (1996) e Firth (1993).
Neste caso, expressões pala. vícios e estimadores corrigidos são apresentadas até ordens n-i e
R-z. Na abordagem de mean)ostragem, são discutidos os métodos de dedução de vício através
das metodologias Jackknife e Bootstrap.

llustramos o uso destas técnicas, apresentando alguns l.esultados de simulação, para al-
gumas distribuições clássicas, mostrando a importância prática dos resultados desenvolvidos.

Finalmente, apresentamos algumas conclusões e sugerimos alguns tópicos para pesquisa.



,A.bstract

In this dissertation v\,e compare some metheds of bias reduction of maximum likelihood
estimators in one-parametet exponencial family. Two boardings ale presented. In the analitic

boarding, we present some methods of bits correction developed by Ferrari et al (1996) and
Firth (1993). In this case, bits and coirected estimators expressions are present.ed to arder
n-i and n'2. In the resampling boarding, we discuss methods of bits reduction through the
Jackknife e Bootstrap boarding methodologies.

We illustrate the practical importance of these techniques presenting some resulta of
simulations, involving some classic distributions. Finally, we tive some conclusions and we
suggest some topics for future research.
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C;apítulo l

Introdução

Estimadores de máxima verossimilhança (E.M.V.) são bastante utilizados na prática
pois possuem boas propriedades assintóticas como consistência, eficiência e suficiência. En
tretanto, é bem conhecido que os E.M.V.'s podem ser viciados quando o tamanho da amostra
n ou a informação total de Fisher é pequeno. Em alguns casos, os vícios são muito relevantes
e podem levar a conclusões práticas muito deficientes (Picard e Prum, 1992). Surge, então,
a importância de um processo que elimine parcialmente, até uma certa ordem de magnitude,
ou totalmente o vício deste estimados .

Nos últimos anos, grande número de métodos tem sido desenvolvido para melhorar
o E.M.V. Dos vários métodos propostos destacam-se duas abordagens, a analítica e a de
reamostragem. Neste capítulo, apresentamos uma série de trabalhos que, ao longo dos
últimos anos, contribuíram para o desenvolvimento dos vários métodos de redução de vício
em E.M.V.'s. Além disso, serão apresentados os métodos de reamostragem, Jackknife e
Bootstrap, para redução de vícios.

Originalmente, Bartlett (1953) obteve uma expansão para o vício até ordem n'' do
E.M.V. em modelos uniparamétricos para o caso de observações independentes e identica-
mente distribuídas (i.{.d.). Mais tarde, Shenton e Bowman (1963) desenvolveram, ainda no
caso uniparamétrico, os quatro primeiros momentos amostrais do estimador de máxima ve-

rossimilhança, respectivamente, até ordens lz'2, n-3 n-3 e 7z'4. Shenton e Wallington (1962)
encontraram expressões gerais para o vício até ordem ?z'i de estimadores de momentos e de

máxima verossimilhança pala o caso de estimação simultânea de vários parâmetros. Cox e
Snel1 (1968) também apresentaram fórmulas gerais para o vício até ordem n'i dos E.M.V.'s
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em modelos multiparamétricos.

Ern un] modelo regular (C:ox e Hinkley. 19741 com um parâmetro unidimensional 0. a
expansão para o vício do E.NI.V. a pode sei escrita como

BW - .g!@ + !D-- + ..., 0.U

onde n é usualmente o número de observações. A expansão em (1.1) também é válida
no caso multidimensional e, nesta situação, uma expansão análoga a (1.1) é obtida para
cada componente do vedor paramétrico. Vários métodos analíticos e de reamostragem para
dedução de vício têm sido extensivamente estudados nos últimos anos. Ambos os métodos
têm êxito na remoção do termo Bi (0)/n da expansão de 1?(0). Os métodos de reamostragem
têm a vantagem de não requerer o cálculo de Bt(0). Por outro lado, necessitam de um
intensivo uso computacional. Os métodos analíticos são precisos, porém, em alguns casos são

de difícil solução. Um método analítico padrão envolve a obtenção de Bi(0) e a substituição
do parâmetro desconhecido é? por Õ O estimados corrigido por vício é então calculado como

(1.2)

Neste mesmo contexto analítico, Withers (1987) apresenta um método de redução de
vício baseado em expansão de Taylor (Método Delta) para estimar uma função f(0). Ele
mostra como construir, pala uma vasta classe de estimadores 0 e para cada A, um estimados
de t(0) com vício aproximadamente n-k. Does e Sethuraman (1989) mostraram que quando
não existe estimador não viciado de um parâmetro 0, reduzindo o seu vício para zero através

de uma sequência de estimadoies 0, 0(i),Õ(2), ..., onde seus vícios convergem pala zero, ne
cessariamente, a variância dos estimadores é forçada a tender para infinito. Segundo eles,
isto dá um suporte qualitativo pala se dizer que a redução de vício é uma propriedade não
desejável, mas torna-se desejável somente se estiver acompanhada por uma redução no erro
quadrático médio. Cribari-Neto, Botter, Cordeiro e Ferrari(1995) obtiveram expressões em
forma fechada para. vícios de ordens n'l e z?'2 dos estimadoies de máxima verossimilhança
para distribuições na família exponencial uniparamétrica. e realizaram uma análise gráfica
mostrando como cada vício e erro quadrático médio dos E.M.V.'s e suas versões corrigidas
variam de acordo com o parâmetro que indexa algumas distribuições.

A dedução de vícios de E.R'l.V.'s tem sido bastante utilizada em várias áreas da Es-
tatística. como Nlodelos Normais de Regressão, Modelos Lineares Generalizados. Análise

Discriminante, etc. E.M.V.'s de parâmetros em modelos de regressão não-linear normal
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também são geralmente viciados. O mesmo é verdade para outras quantidades que são úteis
em análises de modelos de regressão não-linear. tais como os resíduos ordinários que não
têm esperança zero. Box (1971) apresentou um exemplo simples da dificuldade do cálculo
do vício dos parâmetros deste modelo e obteve uma aproximaçã.o pala este vício en] uma
versão multivaiiada. Ele ainda considerou que a. estimação de máxima verossimilhança po-

de ser vista como um caso especial de estimação Baycsiana onde uma distribuição a. priori
uniforme é assumida, e obteve uma expressão para o vício quando a estimação é Bayesiana,
com uma distribuição a priori não-uniforme. Finalmente, seu enfoque foi aplicado para de-
terminar os vícios dos E.M.V.'s de parâmetros da distribuição gama. Cook e outros (1986)
descrevem um método relativamente simples para investigar os vícios de resíduos e E.M.V.'s
de parâmetros de modelos de regressão nã(»linear normal. Cordeiro e McCullagh (1991)
derivaram uma fórmula geral para os vícios de ordem n'i dos E.M.V.'s de modelos lineares
generalizados. Esta fórmula pode ser implementada no programa GLlh'l facilitando o cálculo
das estimativas de máxima. verossimilhança. corrigidas por vício até ordem n'i. Cordeiro

(1993) também apresentou, em notação matricial, fórmulas gerais para o vício de ordem n''
dos E.M.V.'s de dois modelos de regressão hetelocedást.ecos. Paula (1991) discute o cálculo
do vício até ordem n'i em uma classe geral de modelos de regressão não-linear e o expres-
sa em uma fórmula matricial, generalizando trabalhos anteriores encontrados na literatura
estatística (Box, 19711 Cordeiro e McCullagh, 1991). Young e Bakir (1987) apresentaram
aproximações do vício de E.M.V.'s dos parâmetros de um modelo de regressão no qual a
variável resposta tem distribuição log-gama generalizada. Um estimados corrigido para o
parâmetro de escala foi proposto e este tem menor erro quadrático médio do que o estimador
sem correção, desde que exista no mínimo uma variável regressou no modelo. Os resultados
encontrados por eles sugerem que a correção do vício pala o estimados do parâmetro de
escala é importante em pequenas amostras pala. todas as densidades da. família log-gama

generalizada.

Anderson e Richardson (1979), utilizando a fórmula geral pala o vício até ordem n''
dada por Cox e Snell j1968), encontraram os vícios de E.N'l.V.'s em problemas de discrimina-
ção logística. Além disso, mostraram através de um estudo de simulação que esta correção
é efetiva. Eles ainda notaram que os estimadores corrigidos produzem uma redução no vício
sem um correspondente aumento na variabilidade. h'lcLachlan (1980) também apresentou
correções de vícios para E.M.V.'s dos parâmetros de um problema. de discriminação logística
sobre esquemas de amostragem misto e separado.

Num contexto analítico um pouco diferente do que foi apresentado acima, Schãbe (1990)

4



propôs reduzir o vício cle E.N'l.V.'s usando estimadores "kernel". Schãbe modificou a função
de veiossimilhança. substituindo a distribuição empírica poi ]m] estimados "kernel" da dis
tribuição. A redução do vício foi então realizada introduzindo um vício adicional. o vício
do estimaclor «kernel''. Resultados sobre estimadores "kernel" são encontrados em mean
e Tsokos (1980). O estimados (lue foi obtido maximizando a verossimilhança modificada
tem um vício de Olhem 7?'2 sob certas condições, e tem a mesma distribuição assintótica
do E.M.V. usual. Com) aplicação de seus resultados, Schábe propôs l:m E.R{.V. modificado

do parâmetro da distribuição de Weibull no caso de amostras censuradas e não-censuradas.
Firth (1993) mostrou que o termo de ordem n'i do vício assintótico do E.M.V. é removido
por uma modificação conveniente na função escore. Sua idéia é que o vício do estimador 0
pode ser reduzido introduzindo um pequeno vício na função escore. Ele chamou esse tipo de
correção de preventiva. Seus resultados foram aplicados pala o caso da família exponencial
com parametrização canónica.

Uma ouvia abordagem muito utilizada nos últimos anos é a reamostragem. Alguns auto-
res criticam o uso desta abordagem, uma vez que seu desenvolvimento demanda uma intensiva

utilização de recursos computacionais além de não ser um método exato. Por outro lado,
seus defensores argumentam que com o desenvolvimento computacional esta desvantagem é
mínima e ainda evita-se a necessidade de se obter analiticamente uma expansão para o vício do

estimador. Nesta abordagem, dois métodos são frequentemente utilizados: o Jackknife (Que-
nouille, 1949, 1956), também chamado método de Quenouille e o método Bootstrap (Efron,
1979). Quenouille (1949) apresentou um método para correção de coeficientes de correlação
parcial em séries temporais e posteriormente estudou suas propriedades (Quenouille, 1956)-
Ele sugeriu o uso deste método adequado para correção de vício de qualquer estimador. Pos-
teriormente, o uso geral desta técnica foi proposto para reduzir o vício de estimadores e então
denominada de Jackknife. O procedimento Jackknife pode ser descrito da seguinte forma:

Seja a um parâmetro desconhecido e Xi , X2, ..., X. uma amostra de zz observações {.i.d. com
função distribuição conjunta Fú, que depende de a. Suponha que um método de estimação
de 0 razoavelmente bom (mas viciado) seja usado. Denote por 0(i), i' l, -..,n, o estimador
de 0 obtido eliminando a i-ésima observação, isto é, Ó(i) = a(Xi, ...,XÍ.i,Xi+i, ...,X.). Seja
P o estimador de 0 baseado em todas as 7z observações. Defina novos estimadores, chamados

por Tukey de pseudo-valores, como

0i = nO -- (n 1)0H 1)(0m - o)

O estimador jackknife de é) corrigido por vício até ordem n.'i é então a média dos 0í,
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Isto e72.

Õ} - nÓ -(« - 1)Ó(.) = Ó -(« - 1)(Õ(.) - 0),

onde(n 1)10(.) -- 0) é o estimador jackknife do '\'ício e 0(.) ' EÍ:i 0(i)/n.
O estimador jackknife Olr tem a propriedade de eliminar o termo de ordem n'i de

qualquer vício da. forma(1.1)(Miller, 1964, 1974)
Para eliminar o vício de ordem n'2, Quenouille (1956) obteve um estimados jackknife

dado por

li.3)

;, n2Õlr -- (n -- lyEl;l Õ'D/n
"' (n - l)' '

onde Oij) é o estimados 0} aplicado na amostra de tamanho ll -- l com a .j-ésima observação
removida. O cálculo do estimador jackknife corrigido até ordem n'2 necessita então de um

total de n(n -- 1) amostras.

Em termos do estimados original 0, o estimador jackknife de ordem zl'2 pode ser escrito
como

(1.4)

r a l

õ3 u-' l«'ó-P«' -2«+ D(«- Dõ(.)+(«- o'("-n;$-:TJE'oDI, o.n
onde 0(ij) denota o estimados original aplicado à amostra de tamanho n -- 2 com a i-ésima e
a .j-ésima observações removidas.

Uma generalização da técnica Jackknife pode ser feita quando a amostra de tamanho n é
dividida em g grupos de tamanho h, n. = gA. Resultados sobre este procedimento podem ser
encontrados com maiores detalhes em Quenouille (1956), h4iller (1974), Efron (1982) e Efron
e Tibshirani(1993, Capítulo 11). h'liller (1974) apresentou uma importante revisão baseada
no trabalho original de Quenouille e tentou incluir uma bibliografia de todos os trabalhos
publicados com a metodologia Jackknife até aquela época.

Outro método de ieamostragem muito usado para redução de vícios é o bootstrap. Es-
ta técnica é, sem dúvida, de grande relevância e considera dois aspectos de estimação: a
palamétrica e a não-paramétrica. O procedimento bootstrap pode ser descrito da seguinte
forma: Considere o princípio "plug-in", um método simples de estimação de parâmetros. O
estimador "plug-in" de um parâmetro é? = t(F) é definido por Õ = t(F). Em outras palavras,
estimamos a função 0 = Z(F') da distribuição de probabilidade F pela mesma função distri-
buição empírica F', 0 = t(F). O procedimento bootstrap baseia-se simplesmente no princípio
"plug-in". Suponha que queremos estimar o vício do estimados de um parâmetro é) = Z(f')
desconhecido. A distribuição F' é desconhecida, mas uma amostra aleatória z= (ai, ..., a«)
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com função distribuição empírica r' pode sei obtida. Considere então um estimados 0 de 0
O vício de é) é definido como

VICIar Er(0) -- 0 = Er(0) -- !(F')

Ret,ire uma amostra bootstrap ae* = (#i, ..., #;) com distribuição de probabilidade empírica
F'. Uma amostra bootstrap #;, ..-,a; é definida como uma amostra aleatória de tamanho n
retirada com reposição do conjunto de dados original (zi, ..., z.). O bootstrap assim definido
é comumente chamado bootstrap não-paramétrico. Desta forma, o estimador bootstrap do
vício de a é definido como

«ido,: - t(F'),

onde Ep(0') é a esperança de 0 sobre a distribuição de probabilidade empírica da amostra
bootstrap e t(F') é o estimados "plug-in"de 0.

O estimados' bootstrap ideal do vício deve ser aproximado por um procedirrtento de
simulação Monte Carlo. Selecione B amostras bootstrap independentes z*i , z*2, ...,z*n da
distribuição empírica f'. Calcule as réplicas bootstrap 0; e aproxime a esperança Ep(0')
pela média 0Í.) - >-'ó::i 0;/B. O estimador bootstrap do vício de 0, de ordem n'i, baseado
nas B réplicas é então dado por

«ido. - }: % - Ó.

Como nosso objetivo é corrigir o vício do estimados 0 de um parâmetro 0, então o
estimador bootstrap corrigido por vício até lidem n'' é

õb = 2ó - ÓÍ.)' (1.6)

Se o interesse é reduzir o vício, até ordem n'2, do estimador 0, selecione B amostras
bootstrap de cada amostra a*i, z*2, ..., a*B, totalizando, portanto, Z?2 amostras denotadas
por a**i,..., a**a'. Calcule as réplicas 0;*, e aproxime a esperança Ep(0") pela média
0i.5 = >1:h: Ó;'/B2. Da mesma forma de (1.6), pode-se mostrar que o estimador bootstrap
corrigido por vício até ordem n'' é dado por

ÕÊ, . 3ó - aõi.) + õi.i. (1.7)
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Hall (1992) mostra que. a cada iteiaçã.o bootstrap a ordem de magnitude do vício é
reduzida pelo favor i?''

Assim como o bootstrap não'"paranlét.fico, podemos calcular o est.amador bootstrap
paramétrico corrigido por vício. O bootstrap palamétrico assume um modelo palamét.rico
F para os dados e é útil em problemas onde existe algum conhecimento sobre a forma da
distribuição da população. Suponha que r' dependa de um parâmetro 0. Aproximamos o
esticador bootstrap ideal poi uma amostragem bootstrap, das de uma forma diferente da
não-paramétrica. Em vez de amostragem com reposição dos dados, gerimos B amostras
de tamanho n de uma população com distribuição F porém, de parâmetro 0. Para cada
amostra bootstrap gerada, podemos obter as réplicas bootstrap 0;, b = 1, ..., 1?. Geradas l?
amostras bootstrap independentes desta distribuição através de um procedimento de simu-
lação Monte Carlo, podemos utilizar (1.6) para. calcular a respectiva quantidade bootstrap
paramétrica. Para deduzir o vício até ordem n'2, é necessário gerar B amostras de tamanho
n de populações com distribuição F', de parâmetros 0Ó , respectivamente. O procedimento
requer então a geração de B2 amostras bootstrap e (1.7) pode ser usada para calcular o
estimador bootstrap paramétrico corrigido por vício até ordem n'2. Hall (1992, Capítulo 2)
apresenta os métodos bootstrap paramétrico e não-paramétrico e dá uma fórmula geral para
calcular o estimador corrigido por vício depois de .j iterações bootstrap

Os procedimentos de reamostragem são muito estudados e discutidos em vários traba-
lhos. Por serem métodos tipicamente computacionais, estes procedimentos tendem a se apri-
morarem cada vez mais rápido com o crescente desenvolvimento da computação. Nos últimos
anos, vários autores estudaram o comportamento destes métodos em situações práticas e os
tomaram como base pala o estudo de novos métodos de redução de vícios. Schucany, Gray e
Owen (1971) apresentaram um procedimento geral pala reduzir o vício de estimadores pon
duais, que inclui o Jackknife como um caso especial. Clonsidere duas funções ti e t2 definidas
sobre n observações #:, ..., #., {.í.d., como dois estimadores diferentes de um parâmetro õ.
Suponha que ti e t2 são estimadores viciados tais que

zlí*(x: , ... , x.)j Õ b*(n,Ó),É 1, 2,

onde bk(n, .5) :# 0 para algum 8 no espaço paiamétrico. Definindo o estimador

â - Üi:l:T:, R ,' i,
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onde R = bl(7z, .5)/b2l?}, (5). eles nlostrarani que quando R é conhecido(existem muitos casos
onde R é coche(-ido e pode sei escrito como R = ./i(n)//2(n)). a (quantidade õ é uni estinlador
nào viciado de (5. Foi tambén] nlostraclo que o estimador considerado (9 t.em as mesmas
propriedades assintóticas do .Jackknife. Por fim, eles apresentaram três exemplos de aplicação
desta técnica. e sugeriram. como unia área cle pesquisa, o estudo da seleçào da quantidade R.

Uma variedade cle trabalhos também tem sido realizada com ênfase no estudo da efe
tividade dos métodos de ieanlostragem. .Adams, Gray e Watkins (1971) investigaram a
efetividade dos estimadores jackknife de ordens n'i e 7?'2. como definidos em Schucany,

Gray e Owen (1971). Eles leiam caracterizações dos valores esperados dos estimadores
jackknife de ordens lz'l e n'2 em termos do vício do estimador original e determinaram sobre
quais condições podemos comparar cada uma. dessas estatísticas com o estimador original
com o intuito de calcular suas efetividades na redução do vício. Relações entre os vícios
destes esticadores também foram investigadas.

'Voung e Daniels ( 1990) estudaran] dois problemas de estimação de probabilidades caudais
através do bootstlap e notaram que pala tamanhos de amostra pequenos, o bootstrap é
sistematicamente viciado. Segundo eles, o procedimento bootstrap envolve reamostragem de
uma. distribuição F' que é de suporte finito, enquarlto que F pode não ser. Então, pode-
se esperar que em certas circunstâncias, ta] como a estimação de pequenas probabilidades
caudais, isto leve a um notável vício.

Outra área de aplicação dos métodos de reamostragem é na. redução de vícios em es-
timadores razão. Rao (1965) encontrou a. variância do estima.dor razão da forma r = g/=,
assumindo um modelo de regressão onde a relação de y em z é linear e # é normalmente

distribuído. Ele considerou o estimador jackknife rQ obtido de uma amostra dividida en] g
grupos aleatórios de tamanho ??l, n. = mg, e mostrou que para g geral, o vício de ordem 7?'2 e

a variância de rQ são funções decrescentes de g, tal que g = n seja. uma escolha ótima pala o
cálculo do vício. Rao e \\rebstei (1966) apresentaram novos resultados considerando o mode-

lo onde a regressão de y em # é linear mas, a/n tem distribuição gama(h,l). Eles obtiveram
a variância e o vício de rQ para g geral assumindo este modelo e mostraram numericamente
que rQ tem menor variância que r para g > 2.

Picard e Prum (1992) apresentaram e compararam vários métodos para correção do
vício do E.M.V. na família exponencial curvada. Neste artigo, foi investigado o comporta-
mento desses diferentes métodos quando a suposição de regularidade da matriz de informação

de Fisher não é satisfeita. Os resultados foram apresentados em um estudo com mode
los genéticos onde vícios muito importantes foram observados e que levaram a conclusões
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prát.ocas deficientes. Eles n)ostraram que tanto os métodos de corleção de vício analítico e
os de reamostragem (Jackkilife e Bootstrap) não nlelhoraiant o estimados de máxima ve
rossimilhança. Entretanto, com algumas modihcações cuidadosas nos métodos Jackknife e
Bootstrap, podem-se obter resultados mais satisfatórios do que com os métodos originais
comuns.

Para finalizar, uma questão de grande importância nào discutida até o momento é a com-
paração dos vários métodos de redução de vício. Enl relação aos métodos de reamostragem,
Efron e Tibshirani(1993) argumentaram que quando se olha somente para as n amostras
jackknife, o jackknife usa uma informação limitada sobre a estimativa 0, e então, pode-se
esperar que ele sqa menos eficiente que o bootstrap. De fato, eles mostram no Capítulo 20,
através de um argumento geométrico, que o jackknife pode ser visto como uma aproximação
do bootstrap. Ferrari e Cribali-Neto (1996) exploraram a relação entre correção de vício
através do bootstrap e de expansões analíticas de séries em modelos uniparamétricos. Eles
mostraram que existe uma estreita conexão entre a. corieção de vício baseada no bootstrap
e a correção analítica. derivada por Ferrari e outros (1996).

No Capítulo 2, discutimos os métodos de redução de vício propostos por Ferrari e outros
j1996) e Firth (1993). O desenvolvimento destes métodos é apresentado e então aplicados
a modelos da família exponencial uniparanlétrica. Expressões pala o vício de ordem n'i
e n'2 são também apresentadas para cada modelo considerado. No Capítulo 3, realizamos
alguns estudos de simulação dos modelos descritos no Capítulo 2. Uma comparação enfie os
estimadores corrigidos obtidos através dos métodos propostos por Ferrari e outros (1996),
Firth (1993) e os métodos de reamostragenl Jackknife e Bootstrap é apresentada em termos
de seus vícios e E.Q.M.'s. Finalmente, apresentamos nossas conclusões e alguns comentários
a respeito do trabalho desenvolvido nesta tese.
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Capítulo 2

Métodos .4-nalíticos de Redução de
Vício na Família Exponencial.E

Uniparamétrica

2.1 IDt.rodtlrão'y-'

No Capítulo 1 , vários métodos de redução de vícios (analíticos e de reamostragem) foram
brevemente apresentados. Neste capítulo, apresentamos os métodos analíticos de redução de
vícios propostos poi Ferrari e outros (1996) e Firth (1993). Estes métodos serão aplicados a
modelos da família exponencial uniparamétrica pala obtenção de estimadores corrigidos por
vício e seus resultados discutidos posteriormente.

Considere a função densidade ou de probabilidade

«'(3/; 0) (g; 0)}, (2.1)

onde 0 é um parâmetro escalar, e seja 0 o E.R4.V. de 0. As expansões para o vício e variância
de é) até ordem 7z'2, podem sel escritas, respectivamente, como

"w - !P --B:(0)

1 1



\',(o)
7? 7? '

Ferrali e outros (1996) propõem três estinaadores coligidos poi vício definidos por

Õ: õ :gü©.
n

l2.2)

Õ, . Ó . !40 glW72 n.' l2.3)

e

B;(0) ,. ..

onde B;(0) = B,(0) -- Bi(0)B',(0) -- B":(0)V (0)/2.
O estimados é?3 foi obtido como uma modiâcação do estimador 02. Ferrari e outros

j1996) mostram que 0i, 02 e é?3 são não viciados até ordem n': . mas somente 03 é não viciado
até ordem n''. Pala apresentei expressões para os coeficientes Bi(0), B2l0), \.'l(0) e V2(0)
é necessário introduzir alguma notação para as derivadas com respeito a 0 do logaritmo da
função de verossimilhança pala uma obervação. Sejam

n2
03 ' 0 B- (0 )

Elf"(y; 0)}, HO,o = --Koo = KlÍt'(v; 0)}'l, Hora = ElÍ"'(y; 0)},

EttÍ"(3/; 0)}, Kaoooo = Elí'(y; 0)}, Ko,o,o = Ejll'(y; 0)};l,

Elt"(y;0)t'(g/;0)},Koo,oo t"(z/;0)}'l - «ã,,Ko.ooo 0)Z"'(y;0)},
Elt'(y; 0)t:'(y; 0)}, Ho,oo,oo = llt'(z/; 0)}Íf"(3/; 0)}'l -- 2Ho,ooKO',

Ell"(3/; 0)1"'(y; 0)} -- xooHooo, n.o) - glW-, H(oo)

onde as linhas indicam derivadas com respeito a 0.

Usando resultados de Shenton e Bowman(1977, p. 44-47) com a notação para cumulantes

introduzida acima e as relações de regularidade (Lawley, 1956) Ho,o = --x00, Ko,o,o = 2Kooo --
3KS%),Kooo . K(3) Ko,o,oo = noooo -- 2KS%)o + nlSO) ,ooo, pode ser mostrado depois de

alguma álgebra que

B-(o) - -;-\--(««. -2«S%)),

-- ã;;-('iooooo + 12Koo,ooo + 4Ko,oooo + 8,'o,oo,oo + 4Ko,o.ooo) + 'i2,:h ( 13':oooo,'ooo

R8 ,8886

R88 .888

(2.5)

B2(0)
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18«oo.ao««. -- 18koo.,«S%) + :36«.o..,.S%) 36x.,.«S31 + 36«S%).S%)

iS"",«E;n ) -- :=!=-(xiloo -- 48K:,«l,o? + 48«,,,(«!o? )').

(2.7)

l2.8)

\'; (o )

L%(0)
-=!-(««,« - «S3b + 2«S%n ) + :tl$'(io("S%)i: - «ã,, - 4«ba?««,)

l

Utilizando expansões en] série de Taylor, pode-se obter o vício, a variância e o erro
quadrático médio dos estimadores 0i, 02 e 03 dados enl(2.2) a(2.4). Fcrrari e outros(1996)
também mostram que os ermos quadráticos médios (E.Q.R'l.'s) dos três estimadores corrigidos

são iguais até ordem 7z'2 e dados por

EQh'i(ó-) - KQM(Ó,) - EQU(ó;) - '!'i;l0. + il\4(0) - 2v (o)BÍ(o)}

Assim, entre 0i, 02 e a3, o estimador 03 deve ser preferido, pois possue menor vício. Para
se optam entre 0 e 03 é necessário comparar os E.Q.M.'s destes estimadores. O E.Q.h/i. do
estimador 0 é dado por

EQM(Ó) 'b'Çg'+ &lV2(0) + B:(0)'1+ 0(«'')n n'

A diferença entre os E.Q.b4.'s de a e 03 pode então ser escrita como

EQM(Õ) - EQM(Ó;) - ilB-(Oy+ 2VI(0)BI(0)}+ 0("';)

A escolha entre 0 e é?a deve ser baseada no sinal de zX = A(0) = Bi(0y+2\4 (0)Bi (0). Valores
negativos de A(0) indicam que 0 deve ser o escolhido, enquanto que valores positivos indicam
a escolha de 03. Esta estratégia de escolha do "melhor" estimados é adequada quando A nã.o
depende de 0, mas quando A valia com 0 é aconselhável basear o critério na análise do sinal
de A(0). Isto conduz à definição de um novo estimador

0 = alia(Ó)$o} + 03lla(Ó)>ol' (2.9)

onde 1{.} é a função indicadora. Um tópico de pesquisa interessante seria o desenvolvimento
do E.Q.M. deste estimados. Fórmulas simples para Bi(0), B2(0), B;(0), L\(0), }%(0) e z\(01

na família exponencial uniparamétiica são apresentadas na Seção 2.2.
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Discutiremos agora o nlét.odo de renloçào de vício de ordem n'l proposto por Firth
(1993). Este método baseia-se cn] unia modificação conveniente da função estore para re-
mover o termo de Ordem lz'' cla expansão do vício Bl0). dada em (1.1). do E.It'l.v. Enl
problemas regulares. o E.RI.\.'. é dehnido como uma solução da equação de verossimilhança

/'(a)

onde /(0) = 1og rl0) é o logaritmo da função de verossimilhança.
A base do trabalho de Firth está na idéia de que o vício de 0 pode sel reduzido introdu

zindo um pequeno 'ç,ício na função escore. A modificação apropriada para t/(0) é dada por
uma simples geometria de triângulo, ilustrada na Figura 2.1.

u(o)

u.' (o)

{( 0)B(0 )

Figura 2.1: N'codificação da função escore não-viciada

Se 0 está sujeito a um vício positivo Z?(0), a função escora é deslocado para baixo para
cada ponto é) por uma quantidade {(0)B(0), onde --{(0) = U'(0). Isto define a função escore
modlhcada dada, por

t/'(0) - á(0)B(0)

e um estimador modificado 0* dado como solução de U'(0) = 0. No caso de um vetor
de parâmetros, Z1/*(0) deve ser lido como uma equação vetorial, onde i(0) é a matriz de
;nf.,,. ,,a. ,l. F;.hp.

O vício B(0) que aparece em (2.10) é, em geral, desconhecido, mas como vimos anterior-
mente é muitas vezes possível obter o termo de ordem n': , BI (0)/n, deste vício. Empregando

(2.10)
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notação e método de NlcCullagl[ (198T. lir.3), Firtl] (1993) mostra (lue se 0' é solução de

[{(o) - í(o) g!-Çg} - o,

onde í(0) pode tanto representam a informação total observada quanto a esperada. então o
termo de ordem 7?'' é eliminado do vício do estimador. A expressão que Firth dá para Bi(01

71

e

l2.ii)

B:(o) - -iilK("«,, + ".,.,.)-
Utilizando o fato de que no.o = --Hoo, Ho.o,o = 2
most.rodo, depois de alguma álgebra, que

,.--«,,.,a- «,-:«S%b,

2Koo 3KS%) e Koo,o = H(oo) . Homo, pode se]

como dado em (2.5).

Desta forma, o estimados obtido como solução de (2.11) é equivalente, até ordem n'',
aos efstlmadcles 0i e 02 dados em (2.2) e (2.3) bem como aos estimadores jackknife e
bootstrap obtidos com uma única iteração e dados em (1.3) e (1.6), respectivamente. Em
amostras grandes, as estimativas do parâmetro 0 obtidas pelos diversos métodos serão apro-
ximadamente iguais mas, para amostras pequenas, diferenças consideráveis poderão ser no-
tadas. Consequentemente, os vícios dos diversos estimadores poderão diferir bastante se o
tamanho da amostra for pequeno. Estudos de simulação apresentados 110 Clapítulo 3 mos-
trarão este fato.

Uni tópico interessante para pesquisa futura seria obter uma modificação na função
encore que remove não só o termo de ordem n'l do vício do estimados mas também o vício
de ordem n'2. Este estinlador seria então equivalente, até ordem n'2, ao estimador 03 dado
em (2.4) e aos estimadores jackknife e bootstrap obtidos com duas iterações e dados em (1.4)
e j1.7), respectivamente.

2.2 A Família Exponencial Uniparamétrica

Nesta seção, nos restiingimos ao desenvolvimento dos métodos apresentados na Seçào 2.1
quando aplicados à família exponencial unipaiamétrica. Sejam yi , ..., y. n variáveis aleatórias
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i.i.d.. com função densidade ou de probabilidade na família exponencial uniparamétrica, isto
e,

4

«(y;0) = i7Mexpl''(0)d(y) + t'(y)},

onde 0 é um parâmetro escalar e ((.),a(.),d(.) e u(.) sào funções conhecidas. Suponha que
o = a(0) e <1 = e(0) têm as cinco primeiras derivadas contínuas com respeito a 0, <1(0) é
positivo e da(0)/dO e d#(0)/(/0 são diferentes de zero para todos valores de 0 no espaço
paramétrico, onde P = /3(0) é definido como

l2.i2)

. -W (..«,T)'' . l2.i3)

A função densidade (ou de probabilidade) dada em (2.12) é um caso especial daquela definida
.m (2.1) com l(y; 0) = -- 1og {(0) -- a(0)d(g)+u(g/). O logaritmo da função de verossimilhança
total de 0 pode ser escrito como

/(0) nlog ((0) a(0) >: d(y.) + >1: «(yi)

Depois de alguma álgebra, pode-se mostrar que a função escore t/lO) é dada por

U(0) na'(P+ a),

com P dado em (2.13) e a = Ed(yi)/n. Temos então que {'(y; 0) = --a'{/i + d(y)} e como

Elt'(yl 0)} = 0 segue-se que p = Eld(g)} = --#. A estimativa 0 de máxima verossimilhança
é então obtida da equação

«': }: d(y.) (2.14)

Pode ser também mostrado que

t"(y; o)
f"'(g/; o)

t''(y; o)
t'(ul 0)

a"lP + d(y)}

.a"'lP + d(y)}

a''tP + d(y)}

a'tP + d(3/)}

a'/3.

'2a'' $' -- dÍ3'' ,

3Ça'"D'-F a''B")- a'13'".

4d" l3' -- a''B:" a'''13"' - 3(a"#"'+ o"'P")

Usando os resultados acima, os termos Bi(0), B2(0), V](0) e V2(0) dados em(2.5) a(2.8)

e B;(0) foram obtidos por Criba.ri-Neto e outros (1995) e são dados por

B:(o) - ã:tãa, l2.tõ)

//
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B2 (0 ) ::i l (--12d'o"Õ"' 33o'.d"' + 4/3'2a"/3" + 26a'0'/3"#"'

:3c\ 'J'2 .' j' '' ) .

li:i;;lÍã;Í( 129'2cx"2/3" + 1 8cx'8'o.'/.í3"2 + 1 5a'2.d"3 -- 6a'H'2/3// ./"

-- Sa' 13'' a'' ]3''' 13' ]3'' 13''' -t 3a''; B'' B:'' ],

.'P'

'5:1;i@(2B'al' B" -} 5a' l3''' - '2a' l3' D''' l.

l

l2.i6)

B;(0)

(2.17)

l2.i8)Vi(0)

v; (o) (2.19)

Essas expressões têm a vantagem de requererem somente o conhecimento de a,/3 e de suas
primeiras derivadas com respeito a. 0. Como apresentado na Seção 2.1, os E.Q.M.'s de 0i,
a2 e 03 até ordem rz'2 são iguais e a diferença dos E.Q.M.'s de é? e 0a é dada por EQM(0)
EQM(Ó3) = A(0)/n' + O(n.';), onde, na família exponencial uniparamétrica,

AW - WeiP:t=1<; ]ePW. P.")
Da Seção 2.1. vimos que Firth modihca a função encore da seguinte forma

u'(o) u(o)-{(o)!1(0,

onde í(0) é a informação (esperada ou observada) de Fisher, e o estiinador corrigido é obtido
da solução da equação t/"(0) = 0. Tomando {(0) = Ej--Z.r'(0)l = na'/3', a informação

esperada de Fisher, temos que U*(0) = 0 se, e somente se,

l2.2t)

a= -D-+'lln l2.22)

onde 'r = 'y(0) = /3"/(2a'/3'). Por outro lado, substituindo a informação esperada pela

informação observada, o(0) = --dU(0)/dO, temos (lue t/''l0) = 0 se, e somente se,

a, = - i3 -+ õl,«. (2.23)

onde 8 :: a'P'/3"/{2a'2#'2 o"/3"/n}. E interessante notar que

ó {2.'P'} + o(«':)

ou seja, ó = '+O(72'' ). Assim, a menos que n seja pequeno. a diferença entre as estimativas
de máxima verossimilha.nça obtidas por (2.22) ou (2.23) devem ser bem próximas.
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Os estimadores coiiigidos do vício at.é ordem zz'i. utilizando as informações esperada e
observada, são então obtidos através das equações (2.22) e (2.23). para cada caso especial
da família. exponencial Lmipalamétrica.

2.3 Casos Especiais

Nesta seção, utilizaremos as expressões para P(0), Bi(a), B2(0), B;(0), v] (0), V2(0), 7(0)
e â(0) dadas em(2.13),(2.15),(2.16),(2.17),(2.18),(2.19),(2.22) e(2.23), respectiva-
mente, para obter fórmulas em forma fechada. para E.h'l.V.'s corrigidos por vício para um
grande número de distribuições da família exponencial unipalamétrica. Em alguns casos,
os E.b4.V.'s e os estimadores corrigidos por vício não apresentam forma fechada devendo
então ser obtidos através de métodos numéricos tais como Newton Raphson ou "Scoring de
Fisher". As expressões para z\(0) dado em (2.20) são também apresenta.das para cada um
desses casos especiais da família exponencial. Todas estas quantidades foram obtidas com
a. ajuda do programa MAPLE V (Abell e Braselton, 1994). O programa desenvolvido, de
fácil utilização, é apresentado no Apêndice 1. As fórmulas para Bi(0), B2(0) e B;(0) também
forana obtidas por Cribaii-Neto e outros (1995).

Muitas das distribuições consideradas aqui são bastante conhecidas e têm um vasto cam
po de aplicação prática em diversas áreas, tais como, engenharia, biologia, zoologia, econo-
mia e medicina, entre outros. As distribuições apresentadas nos casos (í) a (ujií) envolvem
variáveis aleatórias discretas enquanto nos casos ({=) a (azia) são consideradas variáveis
aleatórias contínuas. Maiores detalhes e propriedades de todas as distribuições apresentadas
aqui podem ser obtidas em Aubin (1995) ou, alternativamente em, "Discrete Distributions"
e "Continuous Univariate Distributions" volumes l e 11, publicados pela. Houghton NliHin
Company, 1970, de autoria de N. L. Johnson e S. l<otz.

Os seguintes casos particulares são considerados (em diversos casos, usa-se a notação:

g = EL:: g/{/n):

(i) Binomia[(0 $ 0 $ 1, m € ]V,m conhecido, y= 0,1,2,...,m): a(0) = -- 1oglé?/(1 -- 0)},

((o) - o)'",a(g/) «(p) l ''' l ;
y

P(0) mO, B-(01 = B,(0) B;(0)
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\ ](o)
0

-0(0 - 1)/n}, \.'lz(01 = -X(0) = 7(0) = Õ(0) = 0
0\ = 0a ='Ülm.

onde 0i e 02 são os estimadores corrigidos por vício obtidos como solução de (2.22) e l2.23)

(ií) Binomial Negativa (0 5; 0 < 1, r > 0, r conhecido, y

((o)-(i-o)'',a(v) «(z/) I'+v' l
0, 1, 2, ...): Q(0) = - 1og(a),

P(o)

v (o)

A(0)

i1lL-, B- m - -ee-.FO, ",m - q.L--g#-

gq.iW,V2m' ;"-i:l0-n',
o0o - nO - Q' , ,m - r!'T, 8W -

ü, ', - :n+m,
lnrg + 2g + nr2) --(n2r2g/2+ 2n2r3y -+ n2r4

2(g + r)

-20- , p; ( o ) o(l - oy
r2 }

n.rO

1)( n« - 1 + 0)'

Õ,
4 ,#) :/'

liii) Poísson (0 > 0,y = 0, 1,2, .): a(0) log(0),e(0) y,«(y) log(y!);

/3(0)

v (o)
0

-0, B-(a) (0) (0)
0, V2 (0)

(íu) Poisson Truncada(0 > 0,g/ = 1,2,...): a(0) = 1og(0),e(0) = e'(l -- e''l.d(y)
«(y) = - log(y!);

p-0

a(e'P -- 1){0(e':' + e'0) + 2e''' -- 2e'o}
2(0.-' + .-o - iy '

-l24(0.'' + .-' - 1);1''0(''' - 1){0'(10e'" + 2.'" + 2.-'' + 10.-")
+03(52e'60 -- 44e'se -- 28e'30+ 20e'20+ 02j97e'õa -- 217e'so+ 66e'40

+134e'30 -- 83e'20 + 3e'o) + 0(52e õo -- 272e'se + 520e'40 -- 448e'30

+164e'20 -- 16e'o) -- 36e'60+ 156e'se -- 264e'40+ 216e'30 -- 84e'20

0

y

P(o)

B-(0)

B:(0)
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+12f 'o} .

--l24lar'' +(-' -- 1);l''0(c'o -- 1){0'(--2c'"+2f'sú + 2e''' 2c'"l
+03(--2í'õo + 16('sú -- 12c'40 +8c'3a -- 10f 20)+02(19c'60 -- 7c se 18c'40

'30 31e'20 -- 3c'o)+ 0(52c'eo -- 116c'so+ 16c'40+ 128e'30

--100c-20+ 20c'o)+48e'60 -- 216e 50+ 384c'40 -- 336c 30+ 144c'20

24e'o},
0(e'' -- iy

0e o + e-o -- l
{2(0e'' + e'' -- 1)'l''0(e'' l):t0;(3e''' + 2e';' + 3e 'o)

+02(10e'40 -- 6e'30 -- 6e'20 t 2e'0)+ 0(--4e'40 24e'ao+ 24e'20 -- 8e'o)
+12e 30 -- 12e'20 + 4c'o},
{4(0e''+ e-' lyl''0(e'' -- 1)'l0;(5e''' + 2e'"+ 5e-")
+02(16e'40 -- 12e 30 -- 8e'20 + 4e'o) + 0(12e'4P -- 40e'30 + 44e'20 16e'o)

+ 24e'30 -- 24e 20 + 8c'o},
0la(e''o + e'o) + 2e'" -- 2e' 9}

2(.-' - 1)(0.-' + .-o - 1) '

zzl0(e " + e'') + 2e'" -- 2e o}(Oe'' + e'' -- l)a/{(e'' -- 1)l0'(2ne':')
+0(--c'30+ 4nc'20 -- 4ne'o + e'o) -- 2e'30+(2n+ 4)e'20

--(472 + 2)e'' + 2rzl}

B; (0 )

\'llo)

V2(0)

z\(0)

'Y(0)

ó(o)

(u) Série Logarítmica(0 < 0 < 1,y = 1,2,...): a(0)
d(g/) «(y) (g/!);

log(0),e(0) log(1 - 0)

Õ(o)

B:(0)

B,(0)

(0 - 1) 1og(1 - 0) '
a(1 -0)1og(1 0)j2llog(1 -0)}'+(0+2)1og(1 -0)+20j

210 + 1og(1 - 0)}' '
-12410 + 1og(1 - 0)};1''0(1 - 0) 1og(1 - 0)1(480 - 24){1.g(l - a)}'
+(260: + 1640 60){1og(1 - 0)}; + (140; +2960' + 360 - 24){1og(1 0)}'

+(30' + 1360; + 3120: 480){1og(1 - 0)}; +(280'+ 2760;){1og(l - a)}'
+(6004 + 4803) log(1 -- 0) + 24041,

l2410+ 1og(1 - 0)};l''0(i 0){1og(1 - 0)}'1(240 - 24){1og(l - a)};
+l220: + 520 - 72){1og(l - a)}' +(160'+ 1360' - 1200 - 24){1og(1 - 0)};

0

B;(0)
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+(30' + 800; -- 720){1og(l -- é?)}'+(200'+ 720' -- 720')1og(1 0)

+2404 -- 24031,

a(1 - 0)'llog(1 - 0)}'
0 + 1og(1 - 0)

a(1 - 0)'LIDE(1 0)}'lli20 -4){1ogl1 - 0)}'+(100: +200 - 4){1og(l - é?)};

+(303 + 360'){1ogl1 0)}'+(1203 + 120'){1og(1 - 0)}
+80;l/2la + log(1 - 0)}',
0(1 - 0):LIDE(1 - 0)}'ll20é? - 8){1og(l - a)}' +(160' + 320 - 8){1og(1 - 0)};

+(50'+ 600' - 40){1og(1 - 0)}'+(200' + 16a:) log(1 - 0)
+t20'l/410 + 1og(1 - 0)}',
012llog(1 - 0)}' +(0 + 2) 1og(1 - 0) + 20}

2(0 - 1)(0 + 1og(1 - 0)) 1og(1 - 0)
n0(0+1og(1 - 0)){2llog(l -a)}'+(0+2)1og(1 0)+20}/{(0- 1)1og(1 -0)
+(20 -- 2){1og(1 -- 0)}' +(0'+ 0 + 2n -- 2){1og(1 -- 0)}: +(20' + 4n0

--20) 1og(1 -- 0) + 2n02}.

v2 (0)

A(0)

'y(o)

8(0)

lui) Série de Potências (0 > 0, a,
d(3/) «(3/) («,);

0,1, 2, a(0) = - 1og(0),{1(0) ',a"

P(o)

B: (0)

B,(0)

B; (0)

0(2g' + Og")
2(g + Og'): '

3g'2gi" + 33g"3 -- 2(5g'g"2g"') + 03(108g g"2 -- 36g'2g"' -- 26gg"g'"
+6gg'gfv) + 02(204g'2g" 90gg"2 + 3g2gi" -- 20gg'g"') + 0(16g2g"' + 216g'3

-180gg'g") 48gg'' + 12g'g"}/24(g + Og');,

al04(304g'2gi' + 1504g"3 -- 1604g'g"g"') + 03(603gg'gf" -- 16a3gg"g"

+2403g'g"2 -- 12é?3g'2g") + 02(302g2gÍ' + 802gg'g"' + 20é?2g2g"' + 3602g'2g"

-660:gg"') + 480g'; - 72gg' + 24g'g" - 120gg'g"}/24(g + Og');,

g + og' '
0(-50'g": + 20'g'g"' + 2a:g"' - 120'g'g" - 160g': + 80gg" + 4gg"')

2(g + élp'y '
0(-90;g" + 40;g'g"' + 40'gg"' - 200'g'g" - 280g'' + 160gg" + 8gg")

4(g + é?g'y '

0
Vi (0)

V2(0)

A(0)
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'y(o )

8(0)

0(2g' + Og")
2(g + Og')

«0(g + Og')(2g' + Og")
2nOg'2 + 4nOgg' + 2ng2 + Og" + 2g'

onde g = g(0) = d ]og zl(o)/ao

1«{{) Zeta (0 > 0, y 1, 2, ...l: a(0) 0 + 1,((0) =Zet-(0 + 1),d(y) y, «(g/) = o;

0(0)

B:(0)

B,(0)
l33p"' - 26g'g"g"' + 3g''gÍ'')

24g'' '
15g"3 -- 16g'g"g"' + 3g'2gí'

B;(0)

u (o)

y2(0)

A(0)

'2gg'''

2g'4 '

9g"' -- 4g' g'"

'y(o)

õ(o)

g"
2g''
g"
2g''

onde Zeta(.) é a função Zela de Riemann, isto é, Zeta(0) = El=: i'o (ver, e.g., Patterson
1988) e g = g(0) = dlogZeta(0 + 1)/dO.

(uni) Hipergeométrica Não-Central (0 > 0, nzi , nz2, r inteiro positivo conhecido,
a = m«;«{0,,-m,} $y $ minam-,,} = 0,((0) d(y)

«'«, - ,.; ll l: ll ,z'. ll;
#(o)

B- (0)

B, (0)

o:(o)
0o(0) '
Z,)o(--Z)oZ)3 + 3DoZ)i Z)2

2(0o0,- 0-y
{24(0oD: - 0?)'J'' Do(

20?)

240? - 94ngo?og 02ngZ)fZ )3 7s oil of o:



-i200g n?O3 + LOBO.Oín, - 4SO8O:O; + i440i D, O: - SZn8OÍO.
--3D8Z):Ds -- :30iZ)f Z)s + 19:3D: Di D2D: -- 3000é DfD:D3 + 3ÕOZ)il Z)fl.)2Da

+261):D2Z)3D4 Z,)oZ)s l)i l,)3D4 + 1 00Z)gDfZ)21)4 -- 26Z)ãZ)f Z)31.)4

+6 : fo,o; - 33nÍlo:),
{24(1)oZ)2 -- Z)?)'l'' Z)g( ISOgZ): -- 71 D:l)2Z)i Oli + 93Z)il0fn3Z);

--82DoDÍZ)2 Z)3 16Z):D2 )31)a + 33Z)8Z)i Z)3 l)4 -- 50Z)gZ)?Z)2D4

+16Z)ilZ)fZ)3Z)4 + 3Z)gZ)ÍDs -- 6Z):Z)fZ.)21)s + 26Z.)g Z,)?D: + 161)?1)3

+510.D?D: - i20i0: + i8nil0:n; - õ4ng0: 0: + 170o0Í01+ 3ngn30;),

(Do0:- n?y

{24(Z)ol)2 -- Z)i )'J'' Z)g(SZ)l0g -- 22Z)il Di D2Z)3 + 12DIÍI)?l)3

+150g0?Dg - 240.0?D, + 80f - 2030,O. + Cola:+ 2n8O?O.)
{4(Z)oD2 -- Z)f)'l'' Z)g(9Z)8Z)g -- 38Z)ilZ,)i Z)2 Z)3 + 20Z)IÍ Z)fZ):

+210gD?03 360.DfD, + i20? - 40ilo,n, + t2pílz,): +4 g fo.),
Z)liZ)3 -- 3Z)oDi Z)2 + 2Z)f

2Do(DoD, - 0?)
Z)g Z)3 -- 31)oZ)i Z)2 + 2Z)f

2Z.).(0oD2 0?)

0

)

)

B; (0)

Vt (0)

V2(0)

z\(0)

'y(o)

á(o)

o«de D, O,(0)
y l ,z'. l .',,, - ., *,:, ;,','

lia) Maxwel1(0 > 0,y > 0): a(0) =(20')'',((0) = 0;,d(y) = y',«(y)

P(O) - -30',B:(O) - -:,B,(O) - 5:',B;W)
02 02 02 02

U(0) V2(0)= -B'A(0) '(0)
'# Ã [eüi Ã (4n+ l)g

ã'"' tê;':'n'"' (i2"+1)'

log(y:

2n0'

4n + I'

lz) Gama (k > 0, 0 > 0,g/ > 0):
a) k co«hecido: a(0) = 0,((0) = a *,d(g/) = y, «(y) = (k -- l) log(y) -- logll'(k)};

P(0)
0b 0

B: (0) B, (0) B;(0 )k20 k



- - . ]
o. = o, = o. --

I'(o) = ó(o a

b) 0 conhecido: a(01 -A + l, ((o) = o'kl'(É), aly) log(y),.,(y) -0y

a(#)

B, (A)

y' "(k )
@(A) + /og(0), B-(É) = . ..=..:::!.

2@'(A)'
l33V,"(A); - 2ü'(h)ü"(É)d,"'(É)+ 3ú'(k)'d,;"(É))

24V,'(k);
iõV,"(t); - í6V,'(A)Ü"(A)d,"'(É)+ 3V,'(É)'«,:"(h)

24V,'(hy '
l

B; (k)

Ui(É) V,'(k)'
sd,"(Éy - 2ü'(Ê)ü"'(h)

2@'(k)
9@"(ky - 4Ú'(É)Ú"'(k)

V2(kl

a.(h)

'Y(k)

8(k)

4@'(#)'
@"(h

2@'(k)
k)

2@'(k)

onde I'(.) é a função gama e @(.) é a função digama

l#íl Distribuições do Sistema Burr (0 > 0, b > 0,b conhecido, y > 0): a(0)
((0) 0)/0,d(3/) = -Ioga'(3/),«(y) dlogG(g/)/dy ll;

a,

#(o)

u(o)
llJegÇ}.:-!, B.(o) - B,(o) - o, B;(o) - o,
0:,V2(0) 0) ,'r(0) -;,á(0)

Gü-B' õ: - õ: - ó

l
0'

onde c(.) e G(.) são funções leais positivas e g = EL:: log G(y{)/n. Diferentes escolhas para
c(0) e G(3/) levan[ a diferentes distribuições, entretanto, nen] todas fazem paire da família
exponenciall vei Buir(1942).
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(zíi) Rayleigh(0 > 0,y > 0): a(0) = 0''.e(a) = 0'.d(g) = g'.t,(y) = log(2y);

ê(o) - -o'.B-(o) - -g'B,(o) - i;'-a;(o) - -i;'
02 02 302 02 2n02

\''1(0) T'tb(o) a(o) 'r(o) Õ(0)

«,'--ÂS,',-q' H,
onde g = :::;:i y?/n.

(zÍji) Pareto(0 > 0,k > 0,É co«hecido, y > k): a(0) = 0+ 1,((0) =(Ok')':
d(3/) = log(y), «(g)

P(o) - -(11'!:?g(e»,p:(o) - B,(o) - o,.a;(o) - o,
VI(0) V2(0) ,z\(0) 0) 0) = 0':,

Ó @/Ú)'',

õ: - õ,-'-;kB &/©'

onde Ú é a média geométrica dos g{,,.

(zi«) Weibul1 (0 > 0, é > 0, é co«hecido, g/ > 0): a(0) = 0'Ó,((0) = Od', d(y) = y4',
«(y) (@) + (é - l)log(g);

P(o) = -o+,

B:(0) o(l - é)
2@' '

. ,.~ 0(2@; - 9@' + ioé - 3)
o2\aJ :: ' 24Ó4 '

B;(0) 0(2@: - 3Ó' - 2Ó + 3)
' 24@4 '

ViW - ;,V2m'

aw - r01-i;LtD,,m - e.U.lii-©,óm - ;$.1\i'o ,

)

]

02 :

Õ: ,ah) ''' , ', :
25
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onde g = }ll:L:] yf/7z

lru) Potência(0 > 0,é > 0,@ conhecido. 0 < y < @): o(0) = 1 -- 0,e(0)
alW) = log(y), u(y) = 0;

0-i.Óõ

0(0)

v (o)
0

Õ:

-Í.!-Lg;i?g(g», Bi(0) - B2(0)
0', V2(0) 0) ,'y(0)
log(@/&)' ' ,

0,
l-0

a. B; (0)

õ(o)

« log(@/#) '

onde # é a média geométrica dos yls

(rui) Laplace (0 > 0, --.n < h < .», h conhecido, g/ > 0): a(0) = 0':, e(0) = 20,
a(y) =1 y - b l,«(p) = o;

P(o)

v (o)
Õ

-0, B-(0) (0) = B;(0)

0', v2(0) á(0)

õ: - õ: - glL''tÍ-U
lr«{í) Valor Extremo (--m < 0 < .o,Ó > 0,@ conhecido, .o < y < .o): a(0)

E.ÇO) = .be'ol'b ,atu) = e' ~l'Ç .uÇy) = -- Ul+'\
.o/ó,

P(0) .-'/",.a.W -{,B,m - B;W - Ê,
.-al+

2u (o) é', V2M ' 'r, A(0)
ne'o/ó

ów - -Íl;i-; u '
-@log(a),Õ- - Ó + @log l l .h)

onde © = )1:L:. e'v'/Ó

(-iái) Valor Extremo 'juncada (0 > 0, g > 0): a(0) = 0'', e(0) = a, d(y) = '' -- 1,
uf u ) :: z/:

P(0)

h (O)

-0, B-(0) (0) (0)

0', V2(0)



l:ria ) Lognormal(0 > 0,p > 0,lz conhecido, y > 0): o(0) = 0':,((0)
(/(y) = {log(g/) -- /ll'/2, t,(y) = -- log(y) -- {log(2n-)}/2;

0

#(o)

\6 (o)

0'z 0
-x,B:(o) = -i'a,lo) 51ã'a;(o)
02 02 302
-Í, V2(0) - --Í' A(0) = --ia' '(0) =

{!$..:'«;-«,'1''',; -i#
l#=:g ê -.; '«; - «,'l

0

32

-T ' õ(o ) l4« + 3) '

d'l-ÕE i.g k;

Õ,

1««) Nor«ial (0 > 0, --.o < p < 'o, --.o < 3/ < .o):
a) p co«hecido: a(0) =(20)'', {1(0) = 0:/:, d(g) =(g -- p)',«(3/) {log(2a')}/2;

P(o)

H(o)
Õ

-0, B:(0) (0) (0)

20: , V2(0)
1 7'L

Õ. - Õ, ; }:(p. - py
lZ

b) 0 co«decido: a(p) Klo , «o ) eP'/'0, d(g/) = y,u(g/) = --ly'+ log(2aa)}/2;

P(p)
v(P)

P

-P, -B- (P) (P) = B;(P)

0, V2(P) = A(P) l(P) )

B\

(z«{) Normal Inversa (0 > 0,p > 0, g/ > 0):
a) p conhecido: a(0) = 0,e(0) = 0''/', d(y) = (y -- p)'/(2p'g), u(g/) {log(2n'y;)}/2;

-(20)''. B-(0) -B:(0) (0)

20',V2(0) A(0) 20','y(0)

« ÉÍ p:z/; J
9

.o- ,

õ -- -.:, o, - o
nty 'nty n''y

)

Õ:

onde © = E:;;:(pl -- py/(2np:y{)
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b) é? conhecido: o(H) a/2p:,e(0) = c o/".d(3/) = y.t,(y) = 0/2y + jlogl0/(2n'g/;)}l/2

-P, B-(P) = B,(P) (P)

p'/o, \ l;(1.) 1'(p) ó(p)

B\ -- F'z -- y.

\ 'l (p )

lzaíi) McCullagh (0 > --1/2, --1 5; p 5; 1,p conhecido, 0 < y < 1): a(0) = --0,
((0) = B(0+ 1/2,1/2)/4',d(y) = logly(l - y)/{(l+p): -4pgll,o(y) = -lloglg(l y)}l/2

P(o)

B- (0)

B,(0)

B; (0)

Ül0 + 1/2) @(0 + 1) - 1og(4),

ü"(o + i/2) - d,"(o + i)
2Í@'(0 + 1/2) - @'(0 + 1)}' '

l24l@'(o + i/2) - Ú'(o + i)}'l''l-33l@"(o+ i/2) - d,"(o+ i)};
+2ülú'(o+ i/2) ú'(o+ i)}lV,"(o+ i/2) ü"(o+ i)}lV,"'(o+ i/2)

d,"'(0 + i)} - 3lÚ'(o+ i/2) - ü'(o + i)}'ld,'"(o + 1/2) - ú;'(o+ i)}l

l24{«,'(o + i/2) - d,'(o+ i)}'l':lisl@"(o+ i/2) ú"(o + i)};
-i6ÍÓ'(a+ i/2) ü'(a + i)}lü"(o+ i/2) - ú"(o+ i)}td,"'(o+ i/2)
./,"'(o + 1)} + 3lÚ'(o + i/2) - Ú'(o+ i)}'lÚ'"(o+ i/2) - '/,'"(o+ i)}l

Ü'(o + i/2) - ú'(o + iy
l2l@'(o+ i/2) - Ú'(o + i)}'l''lslÜ"(o + i/2) - d,"(o+ i)}'
-2ld,'(o + i/2) - Ú'(o+ i)}ÍÚ"'(o + i/2) - d,"'(0+ i)}l,
l4l@'(o+ i/2) - ú'(o + i)}'l''l9lú"(o+ i/2) Ü"(o+ i)}'

-4lV,'(a + i/2) - Ú'(o + l)}lü"'(a + i/2) - Ú"'(o + l)}l,
V,"(o + 1/2) - d,"(o + i)
2l@'(o + i/2) - Ú'(o + l)j '
@"(0 + 1/2) - ú"(0 + 1)
2l@'(o + i/2) - Ú'(o + 1)1 '

l
u(o)

V2 (0)

A(0)

'r(o)

8(0)

onde B(., .) é a função beta (McCullagh, 1989)

(rzii{) Von Mêses (0 > 0,0 < p < 2n,p conhecido, 0 < y < 2a): a(0)

2« .ro (0) ,
d(Z/) = cos (3/ P), «(#)

o,e(o)

P(0)
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,.//

B-(0) = -$;ã',

B, (0 )
(33r"; -- 26r'r"r"' + 3r''r'" )

' 24r/s
] 5r//3 -- ] 6r/r//r/// + 3r/2Tiu

B;(0) =

v (o) =
Q../ }

KF//2 . 9+./q.//
tbW

qr//2 -- dr/r//
A(0)

' ' 4r/
.//

'v(o) - -5F,
e.//

á(o)

onde /,(.) é a função Bessel modificada de ordem p e I' = ,(0) = /i(0)//o(0).

(##iu) Secante Hiperbólica Generalizada (--n/2 $ 0 $ a/2,0 < 3/ < 1,r
conhecido):
a(0) {(0) {sec(0)}',d(g/) -logly/(l-y)},',(y) -(1/2)1ogÍy/(l

P(0)

B-(0) -s'"(0)"s(0)

B: (0)
sen(0) cos(0){10(cos(0))' -- 3}

B; (0)
2sen(0)(cos (0))'

' 3r2 '

Vi(0) (0)y,

Va(0) "s(0))'l3("s(0)y-2},

a.(o)
(cos (0)yl5(cos (0)y - 3}

' t.2 }

]

r

> 0,r

«e«(0)
cos(0
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.-...« {!t; *l$ .: (Ü)}}.
', - ....'.« {mh (; *!$ ,.; (Ü)) }

2.4 Verificação das Fórmulas dos Vícios em Alguns
Clasos Especias

Nesta. seção, fazemos uma verificação da validade das equações (2.15) a (2.17) para
alguns casos especiais. A idéia básica é que podemos encontrar o vício do E.R/l.V. 0, para.
estes casos, através de sua distribuição assintótica.

Seja, é) = zlk/>1:Za g{, o E.M.V. do parâmetro de escala para a distribuição gama,
com A; > 0 conhecido. Então, após alguns desenvolvimentos, temos que é? = 27zÉ0/.X, onde
X '- X:.k Seja agora, /(X) = 1/X, onde X -- Xi. Expandindo ./(X) em série de Taylor,
em torno de p, e tomando sua esperança, temos

EI/(X)l -/(P)+E(X-i')/'(P)+!Ç?;:!#/"(P)+!Ç?(iÍ-!g/"'(P)+EÇ2qãJC.foO(P)+-
Utilizando algumas relações entre os momentos e cumulantes da distribuição À:, ou seja, que
p3x = 3X :: 8n e p4x = H4x + 3K:x :: 48zz + 12n2, temos depois de alguma álgebra, que

Et/(X)] -; +3 +3 + O(«'D.

Logo,

E(Ó) - 2« OEI/(X)l - O + Í;lÕ' + Õ=F + O(«'D.
Desta forma, podemos verificar que para a distribuição gama com índice É > 0 conhecido

e parâmetro de escala 0 > 0, as expressões para Bi(0) e B2(0) estão de acordo com as obtidas
de (2.15) e (2.16). Para verificam o termo B;(0) obtido de (2.17) perceba-se quc

';0d - - l; - !w - !m 1 - " -- o(«'q.
Portanto, 03 é um estimados corrigido por vício até ordem n 2
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Para a distribuição Paieto com k > 0 conhecido (y > k) e parâmetro escala é? > 0,
temos que 0 -, 2n0/\3. (Johi)son e ]Çotz. ]970; pp. 2:3:3-249). .\ssim. utilizando o mesmo

desenvolvimento que na distribuição gama. temos que E(0) = 0+ 0/7? + a/7?2+ O(7z'3). Note
que também, o vício de 03 é de ordel11 7z'3 e, portanto. as expressões para Bi(0). B2(0) e
B;(0) estão de acordo. respectivamente, com as expressões obtidas de (2.15) a (2.17). O
E.b'l.V. 0 de, 0 € R, pala a distribuição de valor extremo com é > 0 conhecido é igual
a Õ = --élog(n.'' EL:: e'v'/Ó) e pode ser most.ratio, facilmente, que E(Ó) = a + @/(2n.) +

é/(12n') + O(n'') e que E(03 -- 0) = O(n';) e, portanto, B,(0),B2(0) e B;(0) estão de
acordo com as correspondentes expressões obtidas através de (2.15) a (2.17).

Pala a distribuição lognormal com parâmetro de locação p > 0 e parâmetro de escala
a > 0, deve-se notam que 0 «. 0«X:/n. Desta forma, fazendo a expansão de ./'(X) =

X, onde X -a X:, em torno de /z, e tomando sua esperança temos, depois de alguma
álgebra, que E(0) = 0 0/(4n) + 0/(32n') + O(n''). Também, podemos mostrar que
E(Ó3 -- 0) = O(n';) e, portanto, 1?.(0),B2(0) e B;(0) estão de acordo, respectivamente,
com as expressões dadas por (2.15) a (2.17). Temos também, que o E.M.V. de 0 para a
distribuição normal inversa com média p > 0 e parâmetro de es('ala. 0 > 0 tem distribuição
rz0/X:. Assim, da mesma forma que no caso da. distribuição gama, podemos mostrar que
E(Õ) = 0+ 20/n+ 40/n'+ O(7z'') e que E(Ó3) = 0+ O(n'') e, portanto, B.(0), B2(0) e
Z?;(0) estão de acordo com as correspondentes expressões obtidas de (2.15) a (2.17).

E fácil verificar também que, para as distribuições binomial. Poisson, Laplace, valor
extremo truncada e normal, 0 é um estimador não-viciado de 0 e que, portanto, Bi(0), B2(0)
e B;(0) devem ser nulos.

2.5 Expansões Assintóticas

Em algumas distribuições, a. obtenção das correções de vício requer o cálculo de ex-
pressões longas e nãc-usuais, envolvendo funções tais como poligama, Bessel e zela. Estas
expressões podem ser avaliadas através de um "software" como o MATHEMATICA ou h'MA-

PLE ou, alternativamente, através de aproximações obtidas por expansões assintóticas. Outra
utilidade de tais expansões é proporcional uma indicação do comportamento das correções
com funções do parâmetro 0. Expansões para os termos Bi(0), B2(0). B;(0) e A(0) foram
obtidas para as dista'ibuições de Poisson truncada, série logarítmica, zeta, gama (com 0 co-
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nhecido), McCullagh e von l\'lises. fazendo o uso do software N'MAPLE (A})ell e Braselt.on.
1994)

Pala obter as aproximaçC)es pala Bi (0), B2(0). B;(0) e -\(0) para a distribuição Poisson
truncada, foi necessário fazer o uso cla expansão eo:: l+a+ 02/2+ 03/6+ 04/24 + ... Usando
esta expansão, obtemos, pala 0 pequeno,

B: (0)
0

3
20

9

'r - M + $ -.- .WD,

T*W Ur*''";,,
+lf. + :lg + o@D,

qf- owD.

B, (0)

B;(0)

A(0)

5602

40 702

0

'tcJ

Considere agora a distribuição série logarítmica. Pala valores pequenos de 0, temos que

-.:o-q--' " " :l--.wa.
Usando este resultado, obtemos então para a distribuição série logarítmica. com 0 pequeno

B- (0) T *T *T *= * ''';,,
T ql: o@D,

--í ''" 'ls- lãg + 'wD,

T*T T*T*''";,.

B,(0)

B; (0)

a.(o)

Para a distribuição zeta, considere a expansão da função zela. de Riemann, denotada poi

((.), dada em Abramowitz e Stegun (1970, 23.2.5), escrita como

«" -- u - lí + E c/,.,,,',
onde

},. - .l:.{e @%d"ia'Ü'Él= A .j+t
.j = 0, 1,7o sendo a constante de Euler. A expansão acima implica que

('(o + l) -à - ,- * ,,« -g *T 4 -- o@o
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C:omo g(0) = dlog((0 + 1)/dO, segue que

g(a) = -li+'yo-(2'y-+'v{)o+(l8+3'vol.+ !:)o' -(lg+41gl.+2-yo,y:+21f+ !})o'bolo')
Temos então, para valores pequenos de 0, que

B- (0 )

B,(0)
B; (0)

A(0)

o + 2('yg + 2'y- )o; + o(o' ),
o + 12(7g + 2'v- )o; + o(o'),
-2("rg + 2'v: )o' + o(o' ),
30' + 0(0').

Considere agora a distribuição gama. (com é? conhecido). Para valores pequenos de k
temos que

B: (k)
À: -- !;- + 5Zeta(3)&' - 1lf + o(Ê'),

k -- 2a''#' + 44Zeta(3)k' + 47x4AS + O(kÕ),

::;l- -- l IZeta(3)k' + !;f + o(É'),
3A2 3a2A4 + 54Zeta(3)k5 + O(AÕ),

B,(k)

B;(É)
A(k)

onde Zela(3) H 1.2020569. Para valores grandes de k, temos que (Abramowitz, 1970; 6.4.12)

1 1 1 1 1 1 5 691

@ (k) - Ê + ãF + õii 5ÕF + ã5F
Usando esta. expansão obtemos, pala valores grandes de #

. iip' ah+ãili;:+o@'n,
RL -- BL -- Jã; -- o@'q,

1 1 23 25 547

5i ããP + 5ããiã + :Í35B' ãããÕF' + o(k''),

ã -''" @ ''' M - Ü:; '@'q.
Fazendo o uso de expansão direta através do "software" h4APLE (Abell e Braselton, 1994)
obtemos, para 0 grande, a seguinte expansão assintótica para a distribuição de b'lcCullagh:

20 +; + ih + o@-q,

B-(k)

B,(k)

B;(k)

z\(k)

B- (0)
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B2 (0 )

B; (a)

A(0)

40+i+ai-'ÍtlP' j;i+oW'b
a-'Jõ, J:à:-+'w'n,
""' + " + i - J; -- j; + ow'q

Para a distribuição de von Mêses, Bi(0), B2(0), B;(0) e A(0) envolvem a função de Bessel
modificada de primeira ordem. Entretanto, é possível obter aproximações que não envolvem
essa função. Para valores pequenos de 0, é possível obter essas expansões fazendo o uso da
equação (3.4.46) dada em Mordia (1972, pág. 63)

-(0) ;l: -Ç * : 110õ 1908

3072 ' 30720 :=...}
As expansões pala Bi(0), B2(0), B;(0) e A(0) são então dadas por

T -- T -- .pn,
V -- ;= -'. 'wD,

0 530s
-i - ÇêÍ + o(o'),

3 -''" :Í -''-' -T®- + OWD.

B- (0)

B, (0)

B; (0)

A(0)

Para. va]ores grandes de 0, é possível escrever uma expansão para r(0) fazendo uso de
expansões em Abramowitz e Stegun (1970, 9.7.1), e então usei este resultado para obter,
para 0 grande,

B- (0) " - ã -- :Jb -- g -.- ow'q,

"-«-a Ê 'W'D,

-ii i:--'p'n,
"": l;-:-:; ::$+'w'n.

B: (0)

B; (0)

A(0)

34



2.6 Análise Gráfica

Na Seção 2.3 mostramos que, para muitos casos especiais. Bi(0). B2(0) e B;(0) varian)
com o parâmetro desconllecido 0. Foi também apresentado que é muito comum , na prática, a

utilização do E.Q.KI. como clitéiio de decisão para a escolha entre dois estimadores. E então

importante examinam A(0), club dá a diferença.entreos E.Q.M.'s de 0 e 03. í,té cedem n'2. Até
ordem z?'', zX > 0 quando EQN'í(Õ) > EQM(Õ3) e A $ 0 quando EQÀ'i(Õ) $ EQM(Õ3). Para
algumas distribuições, a expressão pala A é muito simples, como é o caso das distribuições
Rayleigh, para a qual, A = --302/64 que é negativo pala todos os valores de 0, Pareço e
potência, para as quais. A = 302, que é positivo para todos os valores de 0. Entretanto, a
expressão para Z\, pode ser basta.nte complexa. A idéia é então construir gráficos de A contra
0 para examinar quais regiões do espaço pala.métrico correspondem a valores positivos, zero
e negativos de a..

Nesta seção, apresentamos para alguns casos especiais, gráficos de Bi(0), 1?2(0) e B;(0)
mostrando como essas quantidades variam com o parâmetro desconhecido 0. Gráficos de
Z\(0) = EQM(0) -- EQR'1(03) confia 0 são também apresentados. As seguintes distribuições
foram consideradas: Binomial negativa (r = 1), Poisson truncada, série logarítmica, gama,
Rayleigh, McCullagh, von Mêses e secante hiperbólica generalizada (r = 1). As Figuras 2.2
a 2.17 apresentam, respectivamente, os gráficos dos vícios Bi(0), B2(0) e B;(0) e de zX(0)
contra 0, para cada uma dessa.s distribuições.

Figura 2.2: Gráfico de Bi(0), B2(0) e B;(0) contra 0, para a distribuição Binomial negativa
Teta
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Figura 2.3: Gráfico de a.(a) contra 0, para a distribuição Binomial negativa

Teta

Figura 2.4: Gráfico de Bi(0), B2(0) e B;(0) contra 0, para a distribuição Poisson truncada
Teta
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Figura 2.5: Gráfico de A(0) contra 0, para a distribuição Poisson truncada

Figura 2.6: Gráfico de Bi (01, B2(0) e B; (0) contra 0, para a distribuição série logarítmica

Tetae
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Figura 2.7: Gráfico de z\(0) contra 0, para a distribuição série logarítmica

0 2 4 6 8 10

Gráfico de Bi (Ê), B2(Ê) e B;(Ã) contra k, para a distribuição gama

k

Figura
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Figura 2.9: Gráfico de zS(Ê) contra k, para a distribuição gania

u:=====:::..- --------------------....

0 10 20 30 40 50
Teta

Figura 2.10: Gráfico de B] (0), B2(0) e B;(0) contra 0, para a distribuição Rayleigh
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Figura 2.11: Gráfico de A(0) contra 0, para a distribuição Rayleigh

Figura 2.12: Gráfico de B](0), B2(0) e 1?;(0) contra 0, para a distribuição l\'lcCullagh

Teta
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Figura 2.13: Gráhco de A(0) contra 0, para a distribuição h'lcCullagh

Teta

0 2 8 10

Figura 2.14: Gráfico de Bi(0), B2(0) e B;(0) contra 0, para a distribuição volt Nlises
Teta
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Figura 2.15: Gráfico de A(0) contra 0, para a distribuição voei Nlises

1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
Teta

Figura 2.16: Gráfico de B] (0), B2(0) e B;(0) contra 0, para a distribuição sec. hip. generalizada
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Figura 2.17: Gráfico de A(0) contra 0, para a distribuição sec. hip. generalizada

Teta

Como pode ser observado nos gráficos apresentados nas Figuras 2.2 a 2.17, os vícios de
ordem rz'i e l?'2 e Z?;(0) podem variar substancialmente dependendo do verdadeiro valor do
parâmetro 0. Exceto para a distribuição gama (Figura 2.8), o comportamento de B2(0) e de
B;(0) são bem diferentes. Em relação à quantidade z\(0), a Figura 2.5 mostra que para a
distribuição Poisson truncada, o E.Q.M. do estimados corrigido por vício 03 é menor que o
E.Q.M. do estimados cle máxima verossimilhança, para (aproximadamente) é) > 1.4 e maior
para (aproximadamente) é? < 1.4. As Figuras 2.13 e 2.15 mostram, respectivamente, que
para as distribuições McCullagh e von Mêses, Õ3 domina 0 em termos de E.Q.M. A Figura
2.17 mostra que para a distribuição secante hipérbolica generalizada, zX é negativo quando
0 está próximo de zero, e positivo quando é) está próximo de --n/2 ou a/2.
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Capítulo 3

Estudos de Simulação

3.1 Introdução

Neste capítulo, apresentamos alguns estudos de simulação visando mostrar a importância
das correções de vício desenvolvidas. As seções seguintes apresentam resultados de simu-
lação comparando o desempenho do E.M.V. e suas versões corrigidas (analiticamente e por
reamostragem) apresentadas nos Capítulos l e 2. Foram consideradas as distribuições bino-
mial negativa, gama, Rayleigh, Paleio, lognormal. Em cada uma destas distribuições, 5000
amostras foram geradas para diversas combinações, variando o tamanho da amostra n e o
valor do parâmetro 0. Para. cada experimento de simulação foram calculados os esticadores
de máxima verossimilhança, os estimadores corrigidos por vício 0i e 03 (Ferrari e outros,
1996) dados, respectivamente, em (2.2) e (2.4); os estimadores corrigidos por vício obtidos
como solução de (2.22) e (2.23) (Firth, 1993) e denotados, respectivamente, por 0i e 02;
o estimador 0 dado em (2.9); e os estimadores corrigidos por vício através dos processos
de reamostragem Jackknife e Bootstrap, é?ib e 0b, dados, respectivamente, em (1.3) e (1.6).
As estimativas bootstrap foram calculadas usando bootstrap não-paramétrico com o proces-
so de reamostragem baseado na função distribuição empírica. Os E.M.V.'s corrigidos por
vício baseado no bootstrap focam calculados usando N = 200 réplicas bootstrap. Todas as
simulações foram executadas através de programas desenvolvidos no "software" estatístico
S-Plus, 1993. O Apêndice 2 apresenta, a título de ilustração, o programa utilizado para as
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simulações da dist.ribuição binomial negativa. Progamas similares foram desenvolvidos pala
a simulação das demais distribuições.

3.2 A Distribuição Binomial Negativa

Nluitos modelos diferentes dão origem à distribuição binomial negativa, e consequen-
temente, existe uma variedade de definições na literatura. Formalmente, a. distribuição Bi-
nomial negativa pode ser definida em termos da expansão da expressão binomial negativa
(Q -- P)'', onde Q = 1 + P, P > 0, e r é um número leal positivo; o (z + l)-ésimo termo na

expansão produz FRIA = #l. Vários tipos de parametrização para esta distribuição podem
ser encontrados em Johnson e Kotz (1992). A distribuição binomial negativa tem aplicações
em diversas áreas tais como na indústria (Shapiro e Zahedi, 1990), em processos estocásticos,
em modelos de contagem, etc. O modelo binomial negativo é uma extensão direta do modelo
geométrico e pode ser usado, por exemplo, para determinar a probabilidade de que Y ensaios

sejam requeridos antes da r-ésima unidade defeituosa sei encontrada em um programa de
inspenção. A variável aleatória binomial negativa com parâmeti o r pode então ser considera-
da como uma soma de r variáveis geométricas independentes, Xi , ..., .X',, com probabilidade
comum, onde Xi é o número de ensaios para o primeiro "sucesso", X2 é o número de ensaios

do primeiro "sucesso" para o segundo "sucesso" , e assim por diante. A distribuição binomial
negativa pode resultar também de outro tipo de situação. Dado um processo que pode ser
modelado por uma. distribuição de Poisson, tal como o número de defeitos Y em um produ-
to, onde o parâmetro do processo (a taxa de ocorrência) é aleatoriamente mudado (tem uma

distribuição gama), então a distribuição resultante de Y é binomial negativa (generalizada).
Apesar de ser uma distribuição discreta, ela é bastante usada na análise de dados contínuos

quando se tem dados super-dispersos. A análise de dados contínuos com super-dispersão,
via a distribuição binomial negativa, é justificável se considerarmos somas de quantidades
aleatórias ao longo de um intervalo de tempo, também aleatório, ao contrário do tempo ser
fixado.

Consideramos a distribuição binomial negativa com parâmetros a e r, onde 0 $ 0 < 1, é
a probabilidade de fracasso e r > 0, o número de sucessos. A distribuição binomial negativa,
neste caso, representa o número de ensaios onde não ocorre sucesso antes de ocorrer sucesso

pela r-ésima vez, onde o evento "sucesso" tem probabilidade constante (1 -- 0). Quando r = 1,
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temos caracterizada a distribuição geométrica, que pode ser pensada como representando
o número de ensaios até a ocorrência do primeiro sucesso. en] experimentou de Bernoulli
independentes. cuja probabilidade de sucesso é ( 1 -- 0). A geração de números aleatórios com
distribuição binomial negativa foi executada utilizando o gerador de números aleat(brios do
"software" S-Plus, 1993. As Tabelas 3.1, 3.2 e 3.3 apresentam os resultados das simulações
para a distribuição binomial negativa considerando, respectivamente, as probabilidades de
sucesso (1 -- 0) iguais a 0.9, 0.5 e 0.1. Em cada tabela, são apresentados os valores médios e
os erros quadráticos médios das estimativas dos parâmetros corrigidas e não-corrigidas por

Como pode ser observado, as Tabelas 3.1 a 3.3 mostram que pala amostras pequenas

o vício do E.M.V. 0 pode ser bem considerável. Quando a = 0.1 (ver Tabela 3.1) o vício
deste estimador é praticamente eliminado pelos estimadores corrigidos por vício. O mesmo
acontece quando éi é igual a 0.5 e 0.9 (Tabelas 3.2 e 3.3). Pode-se observar ainda, que
à medida que o número de sucessos r aumenta, o vício de 0 torna-se menor. Isto fica
bastante claro se observarmos as fórmulas dos termos de vícios de ordens n': e n'', l?i(0)
e B;(0), na Seção 2.3. Outro ponto importante de se destacar é em relação ao E.Q.iç{. dos
estimadores corrigidos cm relação ao E.M.V. Como pode ser observado na Figura. 2.3 (Seção
2.6), o E.Q.M. dos estimadores corrigidos por vício é maior que o E.Q.M. do E.M.V. quando
0 = 0.1 e menor quando 0 = 0.9. Para 0 = 0.5, é esperado acontecer o mesmo que em 0 = 0.9.
Entretanto, isto só pode ser observado para os estimadores 03 e 02 (Tabela 3.2), no caso enl
que o tamanho da amostra 7? é igual a 6. Ainda em relação às Tabelas 3.1 a 3.3, quando r e
n são iguais a 1, o esticador corrigido por vício 0i não apresenta est.imativas, representado
por NA. O que acontece, neste caso, é que algumas estimativa.s de 01 são iguais a infinito,
uma vez que pode ocorrer divisão por zero no cálculo destas estimativas (ver expressão de
0i, Seção 2.3, caso (ií)). Também, para n igual a l não é possível obter estimativas através
do processo Jackknife. Neste caso, é fácil observar que esta estimativa não existe devido ao

próprio processo de obtenção deste estimador. Pala finalizar, dentre os estimadores corrigidos
por vício até ordem n'i , 02 é o estimador que é aparentemente o menos viciado. Entretanto,
em alguns casos, seu E.Q.M. é maior se comparado com os outros estimadores corrigidos. É
importante ressaltar que o estimados 03 teve um desempenho relativamente melhor que os
estimadores corrigidos por vício até ordem n'l , como esperado.

VICIO
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3.3 A Distribuição Gama

A distribuição gama G(0,É), com parâmetro de forma k > 0 e parâmetro de escala
é? > 0, é usada na análise de dados contínuos não-negativos, os quais apresentam uma va-
riância crescente com a média e, mais fundamentalmente, quando o coeficiente de variação dos
dados for aproximadametc constant,e. A distribuição gama aparece naturalmente da teoria
associada com variáveis aleatórias normalmente distribuídas, como a distribuição da soma
de quadrados de variáveis normais unitárias independentes. Se Ui, U2, ..., U, são variáveis
aleatórias normais unitárias independentes, então )ii:lÍ:: tq tem uma distribuição X2 com p
graus de liberdade. O caso especial da distribuição qui-quadrado aparece quando fazemos

0 = 1/2 e Ã; = 7z/2. Em trabalhos aplicados, a distribuição gama dá representações úteis de
muitas situaçês físicas. O fato de que a soma de variáveis aleatórias independentes exponen-
cialmente distribuídas tem uma distribuição gama, leva esta distribuição a aparecer na teoria
de contagem aleatória e outros tópicos associados com processos aleatórios no tempo, em
particular, em processos de precip:ração meteorológica. O caso da distribuição exponencial,
quando fazemos A - 1, desempenha importante papel na teoria cle confiabilidade e no estudo
da lei de falhas. Ela tem sido usada na indústria para fazer ajustes "realísticos" da repre-
sentação do tempo de vida de equipamentos eletrõnicos e de outros materiais em situações
de testes de vida. Neste caso, a vida média é 0 e para se obter uma "boa" estimativa, o
número de observações deve ser tão grande quanto possível. Entretanto, este número deve
sei tão pequeno quanto possível se considerarmos o tempo e o custo dos testes de tais equipa-
mentos. Podemos também considerar a variável aleatória obtida tomando-se o logaritmo da
variável aleatória com distribuição gama G(0, A). Neste caso, temos a distribuição log-gama,
amplamente utilizada eni análise de sobrevivência. A geração de números aleatórios com
distribuição gama foi executada utilizando o gerador de números aleatórios do "software

As Tabelas 3.4, 3.5 e 3.6 apresentam, respectivamente, os valor.es médios e os erros
quadrático médios de todas as estimativas corrigidas e nã(>corrigidas por vício, considerando
valores de 0 iguais a 1, 10 e 50.
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As Tabelas 3.4 a 3.6 mostram que o E.NI.V. 0 pode apresentam um vício bastante grande,
especialmente se A e 1? são pequenos. C'onio pode ser observado na Tabela 3.4. quando
A: = 0.1. a é un] estimados altament.e viciado pala valores de z] iguais a .5 e 10. Note que
nestes casos, a coneção do vício não produziu resultados satisfatórios. Percebe-se também
que, para. tamanhos de amostra modelados, o vício deste estimados ainda apresenta uma
ordem de grandeza considerável. Entretanto, os estimadores corrigidos por vício apresentam
resultados bem si,tisfatórios, como pode ser observado para tamanhos de amostras maiores
e iguais a 15. No caso especial onde k = 1 (distribuição exponencial), pode ser observado
que a ainda é muito viciado. Note que o vício de É? torna-se "desprezível" com o aumento de
& (ver Tabela 3.6).

E importante destacar que para a distribuição gama, o vício de ordem z?.'2 é igual a zero
e, portanto, 03 é igual ao estimador 0i. Também, neste caso, os estimadoies 0i e 02 obtidos
como solução de (2.22) e (2.23) são iguais ao estimados corrigido por vício 0i. Quanto
aos estimadores corrigidos por vício através de métodos de reamostragem, Oib apresenta um
desempenho melhor que í)b para. valores pequenos de n, entretanto, com E.Q.R4.'s maiores.
Está dai'o também, que os estimadores corrigidos por vício a.tra.vés de métodos analíticos
funcionam muito melhor neste caso que os obtidos por reamostragem.

3.4 A Distribuição de Rayleigh

A distribuição de Rayleigh foi derivada, originalmente, por Lord Rayleigh num problema
em acústica e tem sido muito utilizada no campo da engenharia elétrica. A geração de
números aleatórios com distribuição de Rayleigh foi realizada utilizando o método de inversão

da função distribuição (Devroye, 19861 pp. 27-29). A Tabela 3.7 apresenta os resultados da
simulação para a distribuição de Rayleigh considerando valores de 0 iguais a 10 e 50. Como
pode ser observado, é? apresenta vício pequeno e os estimadores corrigidos apresentam vício
desprezível mesmo para n bem pequeno. Perceba-se que os estimadores corrigidos por vício
são bem eficientes neste caso, entretanto, eles apresentam maiores E.Q.M.'s que o E.À4.V
0. Entre os estimadores analíticos, 02 é o menos viciado e com menor E.Q.b'i. até ordem
n-i. Note também que o estimados corrigido por vício através do método Bootstrap, 0L,
apresenta um menor E.Q.M. se comparado cona os estimadores corrigidos por vício até ordena
n'', para n pequeno.
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3.5 A Distribuição de Pareto

A distribuição de Pa.feto foi nomeada devido a um professor suíço de economia, nascido
na ltália, Vilfredo Pareto (1848-1923). As Leis de Pareto, como formuladas por ele, tratam
da distribuição d: lenda de uma população. Muitas qua.nt.idades sócio-económicas e outras
naturais são distribuídas de acordo com certas distribuições estatísticas cona caudas à direita
muito pesadas. Exemplos de alguns desses fenómenos empíricos são distribuições do tamanho

da população de cidades, ocorrência de recursos naturais, tamanho de empresas, renda pessoal
e outros. A distribuição de Pareto tem representado a maior parte dessas investigações. Sua
função distribuição acumulada é frequentemente usa(!a para representar a chance da lenda
de um indivíduo ser limitada por y, quando a renda mínima possível é k.

A geração de números aleatórios cona distribuição Pareto foi executada utilizando o
método de inversão da função distribuição (Devroye, 19861 pp. 27-29). A Tabela 3.8 apre-
senta os resultados da simulação para a distribuição de Pareto considerando valores do
parâmetro é) iguais a 5, 10, 25 e 50, quando h = 1. Como se pode observam, o E.M.V. 0
apresenta um vício muito grande. Como no caso da distribuição gama, o termo B;(0) é
igual a zero e, portanto, 03 é igual ao estimador 0]. Note mais uma vez que os estimadores
corrigidos por vício até ordem n'i são muito pouco viciados e apresentam E.Q.M. menor
que o estimador 0. Os estimadoies corrigidos por vício através de métodos de reamostragem
não produziram boas corleções pala valores pequenos de n como, por exemplo, n igual a 5.
Note também que Ói é menos viciado que o estimados corrigido por vício 0L pelo método de
Bootstrap.
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3.6 A Distribuição Lognormal

4 distribuição lognormal. cor]] parâmetros de escala p e de forma 0, pode se] definida
como a distribuição de uma variável aleatória cujo logaritmo é normalmente distribuído.

Tal variável é necessariamente positiva. Visto que muitas variáveis na vida real, como ta-
manhos de organisnaos e o número de espécies em biologia, pluviosidade na meteorologia e

tamanho de rendas em economia, são inerentemente positivas, a distribuição lognormal tem
sido amplamente aplicada de uma forma empírica para ajuste desses dados. Johnson e l<otz
(1970) e Shimizu e Clrow (1988) descrevem uma breve história da distribuição lognormal e
apresentam várias áreas de aplicação.

Em aplicações, a distribuição lognotmal é usada com processos pontuais. Neste caso,
por exemplo, depois do início de unia doença, a distribuição lognormal pode representar

o período de tempo decorrido até que um paciente se recupere ou morra, ou o tempo de
sobrevida de pacientes de câncer, ou ainda, o período de incubação de uma doença infecciosa.
Ainda, em relação a processos pontuais, o tempo de chamadas telefónicas pode ser distribuído

lognormalmente. Existem indicações de que a distribuição lognormal representa numerosos
aspectos da vida económica. O resultado aceito mais facilmente na distribuição de renda é
paradoxal: a lognormal aproxima a renda na amplitude média mas falha na cauda superior,
onde a distribuição de Pareço é mais apropriada. Na indústria, a distribuição lognoimal tem
sido usada amplamente como um modelo da distribuição do tempo de vida. A distribuição
é especificada dizendo que o tempo de vida de X é lognormal se o logaritmo, y = log X,
do tempo de vida é normal com média p e variância a2. Distribuições lognormais tem
sido usadas, extensivamente, en] ciências atmosféricas para descrever variáveis que toma.ni
valores não negativos, tais como, tempos de chuva de longo período, diárias, de tempestades,

quantidade de neve e granito, tamanho de partículas (aerosol), concentração de poluentes,
flutuações da velocidade do ar, etc. A Hidrologia é uma usuária de grande escala de métodos
estatísticos, incluindo estimação e modelagem com distribuição lognormal, particularmente,
para predizer precipitação, frequência de enchentes, fornecimento de água, etc. Na Geologia,
a distribuição lognormal tem sido amplamente reconhecida como um modelo útil no ajuste de
dados geológicos com distribuição extremamente assimétricas. O conteúdo de metal em um
pedaço de rocha de um depósito mineral, a dimensão de partículas de areia e cascalho na base

de um rio e o tamanho da jazida de óleo ou gás em uma região geográfica são exemplos de
variáveis geológicas que tem sido modelados usando a distribuição lognormal. A distribuição
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também é usada para modelar a distribuição do tamanho cle depósitos minerais em grande

A geração de números a]eatólios com distribuição ]ognormal foi realizada utilizando o
gerador de números aleatórios do software S-Paus, 1993. A Tabela 3.9 apresenta os resultados

da simulação para a distribuição lognormal considerando valores do parâmetro de dispersão
0 iguais a 10 e 50, quando o parâmetro de locação p é igual a lO.

Como se pode observar, 0 é um estimador muito viciado à medida que cresce o valor
do parâmetro 0. Em relação aos estimadores corrigidos por vício até ordem n': , todos são
praticamente não viciados, entretanto, com E.Q.M.'s maiores que o E.R4.V., Õ. Dos estima-
dores corrigidos por vício até ordem n'i , 02 é o que apresenta menor E.Q.M. para valores
pequenos de n. Já entre os estinladores corrigidos pol vício por reamostragem, é?b apresenta
E.Q.M.'s menores que os estimadores corrigidos por processos analíticos, entretanto, estes
últimos corrigem melhor o vício do estimador Õ do que o estimador 0L. Dentre os estimadores
corrigidos por vício até ordem n.': , o estimador Jackknife Olr foi o que teve pior desempenho.

áreas
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Conclusão

Os resultados apresentados neste trabalho ilustram a importância prática da utilização
de correções de vícios de estimadores de máxima veiosslrnilhança. Um dos enfoques prin-
cipais deste trabalho foi obter, para alguns modelos especiais, através das metodologias
sugeridas por Ferrari e outros (1996) e Firth (1993), correções analíticas para o vício até
ordens n'i e n'2 dos E.M.V.'s. Também, alguns resultados de simulação foram apresenta-
dos, comparando estimadores corrigidos por vício obtidos através destes métodos analíticos
e por métodos de reamostragem. Como pode ser observado, a metodologia de correção de
vícios de estimadores é, dc uma forma geral, de fácil utilização, podendo ser implementada
sem grandes dificuldades. Entretanto, é importante ressaltar que o uso de tais técnicas deve
ser acompanhado com bastante cuida.do, uma vez que, sua utilização nem sempre possa ser
conveniente.

Nos exemplos apresentados neste trabalho, os esticadores corrigidos por vício através
de métodos analíticos superaram os obtidos por processos de reamostragem (Jackknife e
Bootstrap). Os estimadores analíticos tiveram praticamente o mesmo desempenho, sendo que

em alguns casos (binomial negativa, Rayleigh, lognormal) o estimador 02, obtido através da
metodologia sugerida por Firth, apresentou uma ligeira superioridade, para valores pequenos
de n. Com relação aos métodos de reamostragem, o estimador corrigido por vício OIÇ obtido
pelo processo Jackknife mostrou ser superior, para valores pequenos de n, ao estimador
corrigido por vício é?L obtido através do processo Bootstrap.

Finalizando, vários pontos importantes podem ser sugeridos como futuras pesquisas.
Primeiro, a obtenção de um estimados, baseado na metodologia sugerida por Firth (1993),
que corrijo o vício até ordem n'z. E importante destacam que a metodologia sugerida por
Firth proporciona fórmulas bastante complexas para algumas distribuições. Desta forma,
os estimadoies sugeridos por Ferrari e outros (1996) levam vantagem por serem obtidos
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mais facilmente. Outro ponto importante é o estudo de estimadores corrigidos por vício até
ordem 7z'2. obtidos através dos processos Jackknife e Bootstrap. E fácil perceber que a t.eoria
envolvida nestes procedimentos é bastante simples. no entanto. o estudo de simulação de tais
métodos demanda um custo computacional ainda bastante elevado.
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Apêndice l

'Este programa calcula as formulas para Beta(t), BI(t), B2(t), B2*(t), VI(t), V2(t),';

'Delta(t), gama(t) e delta(t), para a Distribuicao Binomial';
't: Representa o parâmetro theta';

alpha(theta) : =-log( theta) ;

xi( theta) : =1/(1-theta)Ar;

beta(t) : =simplify(di ff( xi(t),t)/(xi(t)*diff(alpha(t) ,t))) ;

BI(t) : =simplify(-diH(beta(t),t$2)/(2*difT( alpha(t),t)*jdi fT( betal t) ,t))A2));

B2(t): =simplify((-12*diH(beta(t),t)*diff( alpha(t) ,t$2)*(difT( beta(t),t$2)) D.2

33*dia( alpina(t),t)*diff( beta(t) ,t$2)A3

+4*difT( beta(t) ,t) A2*dia( alpha(t) ,t$2)*di fT( beta( t) ,t$3)

+26*diH( alpina(t) ,t)*difT( beta(t),t)*di fr( beta(t) ,t$2)

*difT( beta(t) ,t$3)-3*diff( alpha(t) ,t)*di fT( beta( t) ,t)A2

*di#(beta(t),t$4))/(24*difT(alpha(t) ,t)A3*difr( beta(t),t)A5));

B2e(t):=simplify(j12*diff( beta(t),t)A2*diff( alpha(t),t$2)A2*diH'( beta(t),t$2)
+18*difr( alpha(t) ,t)*diff( beta(t),t)*di#( alpha(t) ,t$2)

*diff( beta(t),t$2)A2+15*diff( alpha(t) ,t)A2*di fr( beta(t) ,t$2)A3
6*diff( alpha(t) ,t)*diff( beta(t) ,t) A2*diff( beta( t) ,t$2)

*diff( alpha(t) ,t$3)-8*diff( alpha(t) ,t)*di H'( beta(t) ,t)A2

*di H( alpha( t),t$2)*difT( beta(t),t$3)-16*diff( alpha(t),t)A2
*diffl beta(t) ,t)*diH'( beta( t) ,t$2)*diff( beta( t) ,t$3)
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+3 '' cli fr( alpha( t).t)A2"diH( beta(t),t)A2* cli ff( beta( t).t$4))/( 24*

difrl alpina( t) .t)A4"di ff( beta( t) ,t)A.5));

VI(t):=simplify(l/(difT( alpha(t).t)*diH( beta(t),t)))

V2(t): =simplify(( 2*di H( beta(t),t)*difT(alpha(t) ,t$2)*diff( beta(t) ,t$2)

+5*di#( alpha( t) ,t)*difT( beta( t) ,t$2)A2-2*difT( alpha( t),t)

*diff( beta(t),t)*diff( beta(t),t$3))/(2*difr( alpha( t) ,t)A3

*diff( beta(t) ,t) ,A4)) ;

Delta(t) : =simpli fy((4*diff( beta(t),t)*difT( alpha(t),t$2)*difí( beta( t) .t$2)

+9*diff( alpina(t) ,t)*di fr( beta(t),t$2)A2-4*diR( alpha( t) ,t)

*difr( beta( t),t)*dia( beta(t),t$3))/(4*di H( alpha( t) ,t)A3
'': din( 1)eta(t) ,t) ».4)) ;

Gamma(t) :-simplify((diH( beta(t),t$2))/(2*difT(beta(t),t)*di fr( alpha(t) ,t)));

delta(t):=simpli fy((diff( alpha(t),t)*diH( beta(t),t)*diff( beta(t) ,t$2))/(2
*di ff( alpha(t),t)A2*diff( beta(t),t)A2-(1/n)*difT( alpha( t) ,t$2)
*diH( beta( t) ,t$2))) ;

'Calculo do E.N'l.V.';
eql:= beta(t)+d=0;
Solucaol:= solve(eql,t);

'Calculo do E.M.V. corrigido usando a informacao espetada (Firth, t993yi
eq2:= beta(t)+d-Gamma(t)/n=0;
Solucao2:= solve(eq2,t);

'Calculo do E.M.V. corrigido usando a informacao observada (Firth, 1993y;
eq3:= beta(t)+d-delta(t)/n=0;
Solucao3:= solve(eq3,t);
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Apêndice 2

SIMU.AUX<- function(n=5,k=1,psucesso=0.1,thetatrue=0.9,i=5000)

# Esta funcho executa o procedimento de simulacao para o calculo dos EN'lV's,
# viciado e corrigidos por vicio, baseada em 5000 replicas

# k e psucesso: valores dos parâmetros para geracao de numeros
# aleatorios cona distribuicao Binomial negativa

# thetatrue: verdadeiro valor do parâmetro

tempo- matrix(0,r/lO,110)
one<- matrix(l,n,l)

# Gelacao de numeros aleatoiios com distribuicao Binomial negativa

for(i in 1:10){
set.seed(123+1 1*i)

Y<- matrix(rnbinom(n*(r/lO),k,psucesso),n,r/lO)

# Calculo de EMV corrigidos por vicio atraves de metidos analíticos

# Estimadores obtidos por Ferrari e outros (1995)

{

#

#

#

#

#

#

tempo,il< (l/n)*(t(Y)%*%one)
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tempo,i+10l<-(( 1/n)*(t(Y)%*%oilel)/(k+(l/n)"(t(Y)%*%one))
tempo,i+20l<- tempo,i+10l+((tenlpl.i+10l*( l-tempo,i+101))/(k'':n))
tempo.i+30l<- tempo,i+10l+((tenipl,i+10l*(l-tempo,i+101))/(k*n))

+((tenlpl,i+l Oj*((l-tempo,i+1 01)A2)))/((k''n)A2))

# Calculo do estimador dado em Silvo (1996), expressão (2.9)

tempo,i+40l<-(tempo,i+10l*(5*templ,i+10l-2)*((1-tempo,i+101)A2))/(k*k)
for (j in l:(r/lO)){
if (tempo,i+401 <= 0){

tempo,i+50l<- tempo,i+101
f esse

tempo,i+50l<- templj,i+301

tempo,i+60l<- cbind(tempo(l:(r/lO)),i+501)

#

#

{

}

tempo,i+601

#
# Estimadores obtidos poi David Firth (1993)

tempo,i+70l<- tempo,il/(k+templ,il-(l/n))
tempo,i+80l<-((n*k*templ,ij+2*templ,ij+n*(k*k))

(((n*n)*(k*k)*(tempo,ilA2))+(2*(n*n)*(kA3)*templ,il )
+((n*n)*(kA4))-(sqrt(4*k*templ,il)))/(2*(tempo,ij+k) )

#

# Calculo dos Estimadores corrigidos por processo de reamostragem
# Execucao da funcho jackknife

thetal .jack<- matrix(Jackknifel(Y,r=r,n=n,k=k,theta2=theta.mle),r/lO,l)
tempo,i+90l<- tempo,i+10l-(n-l)*(thetal.jack-tempo,i+1 01)

#

#

#
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# Execucao da funcho bootstrap

bootl.res<- apply(Y,2,bootstiap.n-n,k=k)
theta.starl <- matrix(apply(bootl.res,2,mean),r/ lO,l)
tempo,i+100l<- 2*templ,i+10j-theta.starl

# Impressão dos resultados

mle<- rbind(tempo,(11:20)1)
hatl<- rbind(tempo,(21:30)1)

hat2<- rbind(tempo,(31 :40)1)

thetab< -rbind(tempo,(61:70)1)

tildel< -rbind(tempo,(71:80)1)

t.ilde2<- rbind(tempo,(81:90)1)

jackl <- rbind(tempo,(91:100)1)

bootl<- rbind(tempo,(101:110)1)

res«lt<- c(mea«(mle),mean((mle-thetatrue)A2),me-(hatl),
mean((hat l-thetat rue)A2),mean(hat2) ,mean((hat2-thetatrue)A2) ,

mean(thetab),mean(( thetab-thetat rue)A2) ,mean(tildel) ,

me an((tildel-thetatrue)A2),mean( tilde2),mean(l tilde2-thetatrue)A2) ,

mean(j ack l),mean((j ack l-thetat :ue)A2) ,

mean(bootl),mean((bootl-thetatrue)A2) )

iesult<- matrix(result,l,length(result),dimnames=list(n,c("MLE" ,"EQM" ,"HATl",
"EQM"," HAT2" ,"EQM" ,"TILDE" ,"EQM" ,"TILDEl" ,"EQM" ,
"Tii,DE2" ,"EQM" ,"JACKi" ," EQM" ,"B00Ti" ," EQM")))

#

}
#

#

result

round(result,2)

}

bootstrap<- function(x,nboot=200,n,k,theta=theta.mle,.. .)

{
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# Est.a funcao executa o pio(edimento Bootstrap nao-paramet.rico com l iteracao.

# A execucao desta funcho se e possível para tamanhos cle amostra n maiores que l

# Pala n=1, a estimativa. bootstrap e igual a estimativa de nlaxima verossimilhanca

datam- matrix(sample(x,size=lengthjx)*nboot,replace=T),]lrow=nboot )

res <- apply(data.,l,theta,n,k)
res

#

#

}

J ackknifel <- function(x,r,n,k,theta.=theta.mle,.. .)

# Esta funcho executa o procedimento Jackknife. A execucao desta funcho

# se e possível pala tamanhos de amostra n maiores que l

jack<- matrix(0,n,r/lO)
for(i in l:n){
dados<- xl-i,l
jackji,l <- matrix(apply(dados,2,theta,n- l ,k),n- l,r/lO)

thetajack<- rbind(jackl( l:n),l)
thetajackl <- apply(thetajack,2,mean)
thetajackl

{

#

}

}

theta.mle<- function(x,n,k=1 )

# Esta funcho calcula o EMV para ser usado nas funcoes Boostrap e Jackknife

emle<-((1/n)*s«m(x))/(k+((1/«)*s«m(x)))
emle

{

#

}
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