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. Por
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previsão, entende-se
entende-se lmla
uma distribuição
distribuição de
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probabilidades
quantidades
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para aa quantidade
quantidade desconhecida
desconhecida de
ele interesse.
interesse. Assim
Assim definida
definida cada
cada previsão
previsão é coerente
para
coerente
segundo
noção ele
coerência de
ele De
De Finetti.
segundo aa noção
de coerência
Finetti.
Neste trabalho
trabalho são
são estudados
estudados sistemas
ele previsão
previsão e
e diversas
diversas medidas
medidas de
ele avaliação,
avaliação,
Neste
sistemas de
incluindo
o comportamento
comportamento assintótico
assintótico destas
destas medidas
medidas para
para um
bom sistema
sistema de
ele avaliação.
avaliação.
incluindo o
um bom
contexto, são
apresentados os
princípios preqüenciais.
preqüenciais. Por
Por fim,
apresentadas
Neste contexto,
Neste
são apresentados
os princípios
fim, são
são apresentadas
quatro aplicações
sob aa ética
ótica preqtiencial.
preqüencial.
quatro
aplicações analisadas
analisadas sob
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interest. So
interest.
is coherent
coherent in
including
measures, including
evaluation measures,
several evaluation
and several
systems and
prevision systems
study prevision
we study
work we
this work
In
In this
context,
this context,
system. In
prevision system.
good prevision
for aa good
these measures
of these
behavior of
asymptotic behavior
the asymptotic
the
measuresfor
In this
developed
are developed
data applications
real data
Finally, four
presented. Finally,
are presented.
principles are
prequential principles
the plequential
the
four real
applications are
view.
point-of view.
prequential point-of
the prequential
under the
under
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Capítulo 1l
Capítulo
Introdução
Introdução
Uma
das maiores
maiores preocupaçoes
preocupações da
ela Inferência
Ciência como
como um
um todo,
todo, éé
Uma das
Inleiencia Estatística,
Estatística, ee da
da Uiencia
continuamente seus
seus métodos
métodos ee modelos.
modelos . A
A postura
postura subjetivista
ele Bruno
Bruno ele
avaliar
avaliar continuamente
subjetivista de
de Finetti
Finetti
(1974)
indução particulaiiza-se,
particulariza-se, no
no caso
caso da
ela Inferência
Inferência Estatística,
Estatística, em
em uma
urna inferência
inferência
(1974) ele
de indução
operacionalista. Isto
Isto significa
significa que
que aa Inferência
Inferência Estatística
entendida como
como
bayesiana operacionalista.
bayesiana
Estatística éé entendida
de previsões
previsões probabilísticas
probabilísticas e
e pessoais
pessoais aa despeito
respeito de
ele quantidades
quantidades de
ele valor
valor
construção de
aa construção
desconhecido julgadas
julgadas relevantes,
relevantes, utilizadas
as informações
informações disponíveis.
disponíveis . Mais
ainda, tais
tais
desconhecido
utilizadas as
Mais ainda,
quantidades devem
elevem sempre
sempre ser
ser potencialmente
potencialmente observáveis,
observáveis, de
tal modo
modo que
que qualquer
qualquer
quantidades
de tal
afirmação
valor sempre
sempre possa
possa posteriormente
ter verificada
verificada sua
veracidade de
de
afirmação sobre
sobre seu
seu valor
posteriormente ter
sua veracidade
forma inequívoca.
inequívoca.
forma
preqüencial incorpora
mcorpora a
a esta
esta atitude
atitude a
a preocupação
preocupação com
com a
a avaliação
avaliação das
das
A análise
A
análiseprcqüencial
previsões realizadas.
realizadas. Estas
Estas avaliações,
por sua
vez, devem
elevem depender
depender exclusivamente
exclusivamente das
das
previsões
avaliações, por
sua vez,
anunciadas ee dos
dos valores
valores das
elas variáveis
variáveis efetivamente
efetivamente observados.
observados . A
A disponidisponiprevisões anunciadas
previsões
justamente pela
pela postura
postura operacionalista
operacionalista descrita
descrita no
bilidade destes
destes valores
bilidade
valores éé garantida
garantida justamente
no
parágrafo anterior.
parágrafo
anterior.
A análise
análise preqi.iencial
preqüencja} sugere
dos dados
dados de
ele modo
modo seqüencial.
seqüencial. Considere,
A
sugere aa análise
análise dos
Considere,
y(n) =
= {3/:,
{y 1 , ....
, Yn}. Em
Em cada
cada instante
instante i(í
i (i =
1, ....
n), pode-se
pode-se utilizar
utilizar
então,
seqüência Z/(")
então, aa sequência
. . ,3/.}.
= 1,
. . , n),

para produzir
produzir uma
uma previsão
previsão para
para a
a próxima
próxima observação
observação e
e compara-la
compará-la com
seu valor
valor
y(i) para
com seu

y(i)

efetivamente observado,
observado, Yi+i.
efetivamente
yÍ+iA análise
análise preqüencial
preqüencial consiste,
consiste, portanto,
portanto, na
na produção
produção sequencial
sec1üencial de
previsões para
para
A
de previsões
1l

quantidades ainda
ainda não
observadas ee na
na avaliação
avaliação -- também
também seqüencial
destas previsões.
previsões.
quantidades
não observadas
sequencial- destas
Estas
quantidades não
não observadas
observadas são
são desconhecidas
desconhecidas e,
e, portanto,
portanto, constituem
constituem um
um conjunto
conjunto
Estas quantidades
de
variáveis aleatórias.
aleatórias. Deste
Deste modo,
previsão coerente,
coerente, que
que visa
visa quantificar
quantificar a
a incerincerdc variáveis
modo, uma
uma previsão
teza
acerca desta
desta variável,
variável, consiste
consiste numa
numa distribuição
distribuição de
ele probabilidades
probabilidades (ver
( ver Capítulo
Capítulo
teza acerca

2) .
2)
Devido aa este
este caráter
caráter seqüencial
seqüencial da
ela análise
consistir esta
esta em
em produção
produção e
e avaliação
avaliação
Devido
análise ee consistir
ele pi'evasões,
previsões, esta
nova abordagem
chama-se preqüencial,
sido construída
construída e
e desendesende
esta nova
abordagem chama-se
preqüencial, tendo
tendo sido
volvida por
por A.
P. Dawid
Dawid (1984,
(1984, 1992,
volvida
A. P.
1992, 1997,
1997, 1999).
1999).
Um aspecto
aspecto fundamental
da análise
análise preqtiencial
preqüencial é
é que
que aa avaliação
dos métodos
métodos de
ele
Um
fundamentalda
avaliação dos
previsão
ser feita
feita exclusivamente
exclusivamente com
com base
base nas
nas previsões
previsões ee nos
nos dados
dados observados
observados
previsão deve
deve ser
correspondentes
estas previsões,
previsões, sem
dependência de
de quantidades
quantidades desconhecidas
desconhecidas ou
ou
correspondentesaa estas
sem aa dependência
não observadas.
observadas. Esta
característica define
define o
o Princípio
Princípio Preqüencial.
não
Esta característica
Preqüencial.
Em toda
toda análise
análise cujos
cujos dados
dados apresentam
apresentam uma
ordenação natural,
natural, a
a análise
preqüencial
Em
uma ordenação
análisepieqüencial
segue
com a
a produção
produção seqüencial
seqüencial de
previsões e
e suas
suas avaliações.
Em situações
em que
que não
seguecom
de previsões
avaliações. Em
situaçõesem
não
há esta
ordenação da
ela amostra
amostra de
de dados
de tamanho
N, existem
existem JVI
N! seqüências
seqüências ordenadas
há
esta ordenação
dados de
tamanho JV,
ordenadas
correspondentes
esta amostra.
amostra. Se
Se julgamentos
julgamentos de
de invariância
quanto à
ordenação dos
elos
correspondentes aa esta
invariância quanto
à ordenação
dados
forem assumidos,
conseqüentemente, se
os modelos
modelos propostos
para estes
estes dados
dados
dados forem
assumidos, ee conseqüentemente,
se os
propostos para
não levam
em consideração
consideração sua
sua ordem,
então parece
parece bastante
bastante razoável
razoável escolher
escolher qualquer
não
levam em
ordem, então
qualquer
ordem "ao
"ao acaso"
acaso" pala
para os
os dados
dados (uma
(uma ordem
ordem que
que de
de preferência
preferência não
seja resultado
resultado da
da
OI.dem
não sda
ordenação segundo
uma variável
variável do
do problema),
problema), e
e proceder
proceder aa análise
análise pieqüencial
preqüencial para
para
ordenação
segundo uma
avaliar o
o modelo
modelo envolvido
envolvido na
na análise.
análise. Assim,
Assim, mesmo
mesmo problemas
problemas sem
ordenação
avaliar
sem uma
uma ordenação
natural e
e sem
sem objetivos
objetivos preditivos
preditivos podem
podem ser
sadas sob
ótica preqüencial
preqüencial apenas
apenas
natural
ser anali
analisadas
sob aa ética
para
que sejam
sejam avaliados
avaliados os
os modelos
envolvidos em
suas análises.
tal avaliação,
avaliação, estes
estes
para que
modelosenvolvidos
em suas
análises. Para
Para tal
modelos
devem ser
ser utilizados
utilizados na
na construção
construção das
das previsões.
previsões.
modelos devem
preqüencial fornece
fornece um
um novo
de tratar
tratar os
os mais
mais variados
probleEnfim, aa análise
Enfim,
análise preqtiencial
novo modo
modo de
variados problemas
estatísticos, e
e não
não somente
os de
previsão, com
com ênfase
ênfase na
avaliação de
tais métodos
mas estatísticos,
somenteos
de previsão,
na avaliação
de tais
métodos
com
base nos
nos dados
dados disponíveis.
disponíveis.
com base
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Capítulo 22
Capítulo
Coerência
Coerência
Considere
ele probabilidade
probabilidade subjetiva
baseada em
em apostas
apostas proposta
proposta por
por
Clonsidereaa construção
construção de
subjetiva baseada
Bruno de
ele Finetti(de
Finetti ( de Finetti(1931)
Finetti (1931) e
e Loschi(1992)).
Loschi (1992)) .
Bruno
Um cenário
cenário de
ele apostas
apostas representa
representa qualquer
qualquer situação
situação em
em que
que um
um indivíduo
indivíduo está
diante
Um
está diante
ele uma
quantidade O
0 de
de valor
valor desconhecido
desconhecido e
e necessita
necessita fornecer
fornecer previsões,
previsões, tirar
conclusões
de
uma quantidade
tirar conclusões
ou
decisões que
que dependam
dependam cle
de tal
quantidade. A
A noção
de coerência
adotada como
como
ou tomar
tomar decisões
tal quantidade.
noção de
coerência éé adorada
um axioma
axioma de
de comportamento
comportamento em
em tais
tais situações,
em particular
particular na
estatística.
um
situações, em
na inferência
inferência estatística.
Para
E aa respeito
respeito do
do valor
de O,
0, o
o indivíduo
indivíduo é
é forçado
forçado a
a anunciar
anunciar taxas
taxas P(E)
P(E)
Para eventos
eventos E
valor de
para bilhetes
bilhetes que
que valerão
valerão Sr
S'E caso
caso E
ocorra ou
ou zero,
zero, caso
caso contrário.
contrário. Estes
Estes anúncios
são
para
E ocorra
anúnciossão
feitos
que oo indivíduo
indivíduo conheça
conheça os
os valores
valores de
de SZ
S'E aa serem
fixados pelo
bookmaker (que
( que
feitos sem
sem que
serem fixados
pelo bookmaker

P(E)). Ao
Ao anunciar
anunciar P(E),
P(E), oo indivíduo
indivíduo se
compromete aa "comprar"
"comprar" bilhetes
conhece P(E)).
conhece
se compromete
bilhetes E
E
por P(E)
P(E) SZ
S'E (caso
(caso SZ
S'E sda
seja negativo,
negativo, trata-se
trata-se de
de uma
uma venda).
venda).
por
situação, o
o melhor
melhor que
que oo indivíduo
indivíduo pode
pode fazer
fazer éé anunciar
anunciar taxas
taxas P(E)
P(E) de
de modo
modo
Nesta situação,
Nesta
aa não
tornar seu
seu lucro
lucro líquido
líquido certamente
certamente negativo
negativo após
do valor
de 0.
não tornar
após aa revelação
revelação do
valor de
O. Esta
Esta

éé aa definição
definição de
de coerência
coerência e
e oo célebre
teorema de
de B.
B. de
de Finetti
Finetti mostra
mostra que
que oo indivíduo
indivíduo é
é
célebreteorema,
somente se,
se, P(·)
urna medida
probabilidade finitamente
finitamente aditiva,.
aditiva.
coerente
se, ee somente
coerentese,
P(.) éé uma
medida de
de probabilidade
esquema de
de apostas
apostas semelhantes,
semelhantes, mas
que serão
canceladas caso
caso não
ocorra o
o
Um
Um esquema
mas que
serão canceladas
não ocorra
evento F,
F, implica
implica aa probabilidade
condicional P(-E
P(E IF)
P(E, F)/P(f').
F)/ P(F).
evento
probabilidade condicional
F') = P(-E,
Na
análise preqüencial,
preqüencial, uma
previsão de
ele Yn+l
constitui uma
uma distribuição
distribuição de
de probabiliprobabiliNa análise
uma previsão
}Ç.+i constitui
dades sendo,
sendo, portanto,
portanto, coerente.
coerente. Note-se
Note-se que
que esta
estática, ou
ou sqa,
seja, para
para cada
cada
dades
esta coerência
coerência éé estática,
33

instante
satisfeito o
axioma de
instante n
n é
é satisfeito
o axioma
de coerência
coerência.

2.1
2.1

Coerência
Coletiva
Coerência Temporal
Temporal ee Cloletiva

Como extensão
natural da
ela noção
de coerência
coerência estática,
estática, pode-se
pensar numa
formuComo
extensãonatural
noção de
pode-sepensei
numa formulação de
de coerência
temporal obtida
obtida aa partir
partir da
ela realização
realização de
ele eventos
visando
lação
coerênciatemporal
eventos condicionais
condicionais visando
atualização de
ele uma
uma previsão.
aa atualização
previsão.
Suponha que
no instante
instante tf uma
uma previsão
previsão (opinião
(opinião ou
ou probabilidade)
probabilidade) Pí(-E)
Pt(E) seja
produSuponha
que no
seja produzida
para oo evento
evento E
E ee no
instante tt** (>
( > f)
t) clesej
a-se apresentar
apresentar uma
uma nova
nova previsão
Pt• ( E)
zida para
no instante
deseja-se
previsão Pí.(E)
para
E devido
devido àà ocorrência
ocorrência de
ele um
evento F'
F previamente
previamente considerado.
considerado.
para E
um evento
procedimento de
de Condicionamento
Condicionamento Bayesiano
Bayesiano propõe
atualização de
ele Pt(.E)
Pt(E) como
como
O procedimento
O
propõe aa atualização

Pt• (E) == Pz(EIF').
Pt ( E IF). Est;
Esta at«diz;ção
atualização éé eq«i-lente
equivalente ;a sup"
supor Pz'(r')
Pt• (F) == 11 ee Pt,(-lf')
Pt• (· IF) == PI(-lF')
Pt (·IF)
Pí,(-E)
(Loschi,
Iglesias e
e Wechsler
(1998)). Ou
Ou seja,
de E
E em
em t*
previsão em
em Z
t
(Loschi, lglesias
Wechsler(1998)).
seja, aa previsão
previsãode
t* éé aa previsão
dada a
a ocorrência
ocorrência do
do evento
evento f',
F, ou
equivalentemente, no
instante tt** éé certa
certa aa ocorrência
ocorrência
dada
ou equivalentemente,
no instante
de F
e aa previsão
previsão de
de E
F em
em tt é
é igual
igual àà previsão
previsão de
de -E
E feita
feita no
t * quando
quando
de
r' e
E dado
dado r'
no instante
instante t*
for
for certa
certa aa ocorrência
ocorrência de
ele F'
F.
Apesar de
ele ser
ser o
o procedimento
procedimento mais
mais utilizado
utilizado em
em inferência
inferência bayesiana,
bayesiana, o
o CondicionaCondicionaApesar
mento Bayesiano
nem sempre
sempre fornece
fornece uma
uma atualização
atualização para
para previsões
previsões ao
ao longo
longo do
mento
Bayesiano nem
do tempo.
tempo.
Outros
procedimentos com
com o
o mesmo
objetivo são
são oo supercondicionamento
superconclicionamento ee aa regra
regra geral
geral
Outros procedimentos
mesmo objetivo
de condicionamento
condicionamento (Loschi,
(Loschi, Iglesias
de
lglesias ee vVechsler
Wechsler (1998)).
(1998)).
Uma das
das situações
situações que
que exige
exige algum
algum procedimento
procedimento distinto
distinto do
do Condicionamento
Condicionamento BayesiUma
Bayesiano éé aa ocorrência
ocorrência de
ele um
um evento
evento /'
F que
que não
não era
era sequer
sequer considerado
no instante
instante tt (percebe-se
(percebe-se
ano
considerado no
a diferença
da situação
situação em
em que
que P(F)
era zero).
zero). Aliás,
Aliás, aa consideração
ele todos
os eventos
eventos
a,
diferença da
P(F') era
consideraçãode
todos os
que possam
possam ocorrer
ocorrer é
humanamente impossível,
lidando-se com
com uma
uma quantidade
finita
que
é humanamente
impossível, ee lidando-se
quantidade finita
ele eventos
eventos éé muito
muito natural
natural aa ocorrência
ocorrência de
ele eventos
inesperados.
de
eventos inesperados.
considerado éé que
que aa mudança
de tempo
tempo pode
pode ocasionar
uma
Um
Um fato
fato aa ser
sei considerado
mudança de
de instante
instante de
ocasionar uma
mudança de
ele opinião
opinião sobre
sobre -E
E sem
sem que
que haja
haja uma
regra de
ele atualização
atualização de
ele Pt(.8)
P1 ( E) para
para Pt•
(E) .
mudança
uma regra
Pt' (E).
Conseqüentemente,
obtenção de
ele distribuições
distribuições de
de probabilidade
probabilidade ao
ao longo
do tempo
não
Consequentemente, aa obtenção
longo do
tempo não
conforme uma
uma regra
regra axiomática
axiomática dependente
ele Pí(.E)
Pt ( E) ee de
algum
ocorre necessariamente
ocorre
necessariamente conforme
dependente de
de algum
4
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acl-hoc.
atualização éé ad-hoc.
para atualização
proposta para
qualquer regra
atualização, qualquer
ele atualização,
fator
favor de
regra proposta
prepropor prepara propor
flexibilidade para
desta flexibilidade
positivo desta
aspecto positivo
o aspecto
convém ressaltar
propósito, convém
A propósito,
A
ressaltar o
regras
ele regras
ausência de
devido àà ausência
que, somente
já que,
tempo, já
de tempo,
instantes de
diferentes instantes
para diferentes
visões pala
visões
somente devido
inespetotalmente inespesituações totalmente
para situações
previsões para
propostas previsões
ser propostas
podem ser
de atualização,
rígidas
rígidas de
atualização, podem

radas até
momento.
determinado momento.
um determinado
até um
radas
uma
de uma
construção de
A construção
coletiva. A
coerência coletiva.
respeito àà coerência
diz respeito
questão diz
importante questão
Outra importante
Outra
conseqüenintrinsecamente subjetiva,
probabilidades éé intrinsecamente
ele probabilidades
distribuição de
como distribuição
previsão
previsão como
subjetiva, ee conseqÍien
um
em um
evento E
mesmo evento
um mesmo
Pi(E) para
previsões P.(-E)
muitas previsões
Quando muitas
individual. Quando
temente individual.
temente
para um
-E em
para
único para
procedimento único
um procedimento
definido um
está definido
não está
disponíveis, não
estão disponíveis,
tempo estão
ele tempo
dado instante
dado
instante de
sentino sentiprobabilidades no
ele probabilidades
distribuição de
uma distribuição
em uma
resultando em
previsões resultando
destas previsões
combinação destas
combinação
esta
teoricamente esta
probabilidade, teoricamente
de probabilidade,
subjetivista de
conceito subjetivista
base no
Com base
matemático. Com
do matemático.
do
no conceito
indivíduo.
um só
ele um
subjetiva de
probabilidade subjetiva
não seria
pois não
faz sentido,
combinação não
combinação
não faz
sentido, pois
seria aa probabilidade
só indivíduo.
vários
ele vários
opiniões de
as opiniões
pode combinar
se pode
que se
em que
situações em
comuns situações
são comuns
prática são
Entretanto, na
Entretanto,
na prática
combinar as
a
3) a
(Capítulo 3)
previsão (Clapítulo
ele previsão
sistemas de
diferentes sistemas
ele diferentes
as previsões
ou as
grupo ou
um grupo
ele um
indivíduos
indivíduos de
previsõesde
ou previsão.
opinião ou
única opinião
uma única
produzir uma
ele produzir
fim de
fim
previsão.
estática,
coerência estática,
ela coerência
moldes da
coletiva nos
coerência coletiva
definição ele
uma definição
ele uma
falta de
Devido à
Devido
à falta
de coerência
nos moldes
consenso
distribuição consenso
uma distribuição
construção ele
a construção
para a
procedimentos para
diversos procedimentos
propostos diversos
são propostos
são
de uma
formada
probabilidades formada
de probabilidades
distribuição de
consenso éé uma
distribuição consenso
Uma distribuição
(1992)). Uma
(Loschi
(Loschi(1992)).
uma distribuição
ser
podem ser
procedimentos podem
Tais procedimentos
individuais. Tais
distribuição individuais.
de distribuição
diversas funções
ele diversas
partir de
aa partir
funções de
ele
sistemas de
vários sistemas
de vários
dispomos de
quando dispomos
previsão quando
ele previsão
um modelo
de um
escolha de
na escolha
utilizados na
utilizados
modelo de
prev1sao.
previsão.
em
probabilidades em
ele probabilidades
linear de
agrupamento linear
o agrupamento
consenso éé o
distribuição consenso
de distribuição
exemplo de
Um exemplo
Um
forma:
ela forma:
ciue
a éé da
sobre 0
opinião sobre
que aa opinião
nn

Pi(Yn+1),)
LWi â(yn+:)
= }:wi
P(Yn+d =
P(yn+:)
Z
l
i=l

>
wi >
variável Yn+l,
sobre aa variável
indivíduo sobre
i-ésimo indivíduo
elo
opinião cl
à opinião
corresponde à
Pi(Yn+l) corresponde
que /'.(yn+l)
em
o i-ésimo
y,..ki, w{
em que
Wi ::= l.1.
I:~ 1 w{
e >:::;i
ne
Vi == 1,
O,
0, Vi
1, ...
. . . ,, n
para
obrigatória para
regra obrigatória
existe regra
coletiva, não
coerência coletiva,
ele coerência
definição de
uma definição
ele uma
ausência de
Na ausência
Na.
não existe
Loschi
Em Loschi
grupo. Em
elo grupo
membro do
cada membro
ele cada
opinião de
atribuídos àà opinião
Wi atribuídos
pesos w{
elos pesos
determinação dos
aa determinação
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(1992) são
são apresentados
apresentados este
este e
e outros
outros tipos
ele agrupamentos
agrupamentos ee suas
propriedades. Um
Um
j1992)
tipos de
suas propriedades.
exemplo
ele propriedade
satisfeita pala
para o
o agrupamento
agrupamento linear
linear de
ele probabilidades
probabilidades éé aa preserpreserexemplo de
propriedade satisfeita
ela unanimidade,
unanimidade, ou
ou seja,
seja, se
se todos
todos os
os indivíduos
indivíduos do
elo grupo
grupo consideram
a,
vação
vação da
consideram Pi(Yn+I)
PI(yn+l) == a,
então P(Yn+1)
então
P(yn--:) = a.
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Capítulo 33
Capítulo
Sistemas
de Previsão
Previsão
Sistemas de
Em geral,
geral, os
os problemas
de inferência
inferência estatística
quantidades desconhecidas
desconhecidas
Em
problemas de
estatística envolvem
envolvem quantidades
ee pala
para a
a obtenção
obtenção ele
alguma informação
informação sobre
sobre esta
esta quantidade
quantidade éé utilizada
utilizada uma
uma amostra
amostra
de alguma
de
dados. Na
Na análise
análise preqüencial,
esta amostra
amostra éé analisada
analisada de
de forma
forma seqüencial,
seja,
de dados.
preclücncial, esta
sequencial, ou
ou seja,
as n
n primeiras
primeiras observações
observações é
é proposta
proposta uma
uma previsão
para a
a próxima.
próxima. Deste
Deste modo,
com
com as
previsão para
modo,
qualquer
problema dc
de inferência
estatística pode
ser analisado
analisado sob
sob aa ética
ótica preqtiencial.
preqüencial.
qualquer problema
inferência estatística
pode ser
Considere aa situação
ao longo
elo tempo
tempo são
são realizadas
realizadas observações
observações de
de uma
uma
Clonsidere
situação em
em que
que ao
longo do
variável de
de interesse,
interesse, sendo
sendo y
Y
variável

= (b
(Yi,, }'b,
½, ..-)
.. .)aa seqüência
destas variáveis.
Em cada
cada instante
instante
seqüência destas
variáveis. Em

n,
obtemos oo valor
valor observado
observado Yn
da variável
variável }'l
Yn ee fornecemos
fornecemos uma
uma previsão
previsão
rz, nn =
= l,2,
1, 2, ....
. .,, obtemos
y. da
Pn+I
para a
a variável
variável Yn+I
até então
então desconhecida,
desconhecida, e
e portanto,
portanto, aleatória.
aleatória.
Pn+l para
yn+l até

neste ponto
ponto reside
reside uma
uma divergência
divergência fundamental
fundamental entre
entre estatísticos
estatísticos freqtientisfreqüentisNote
que neste
Note que
tas
bayesianos. Para
freqüentistas , existem
existem quantidades
quantidades desconhecidas,
desconhecidas, porém
porém "fixas"
"fixas",,
tas ee bayesianos.
Para freqüentistas,
parâmetros, que
que podem
podem assumir
assumir qualquer
qualquer um
um dos
dos diversos
diversos valores
valores pertencenpertencendenominadas
denominadas parâmetros,
tes ao
ao espaço
espaço paiamétrico.
paramétrico. Sobre
o espaço
espaço patamétiico
paramétrico não
não há
há medida
medida de
ele probabilidade
probabilidade
tes
Sobre o
que incorpore
conhecimento do
do pesquisador
pesquisador sobre
sobre o
o parâmetro.
parâmetro. Entretanto,
importanque
incorpore oo conhecimento
Entretanto, éé importar
te salientar
salientar que
que na
escola freqüentista
distribuições auxiliares
auxiliares de
ele probabilidade,
probabilidade,
te
na escola
freqüentista surgem
surgem distribuições
distribuições amostrais,
utilizadas, por
por exemplo,
exemplo, nas
nas construções
construções de
de intervalos
intervalos
como são
são as
como
as distribuições
amostrais, utilizadas,
rl.r,-»nGnnrn
de confiança.
Para
bayesianos, qualquer
qualquer quantidade
desconhecida também
também pode
pode variar
em um
um dedePara bayesianos,
quantidade desconhecida
variar em
terminado conjunto
conjunto e,
e, por
caráter variável,
variável, ela
ela será
será tratada
tratada como
como variável
variável aleatória,
aleatória,
terminado
por seu
seu caráter
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podendo assumir
assumir qualquer
qualquer valor
no suporte
suporte de
de sua
distribuição de
de probabilidades
probabilidades aa priori.
priori .
podendo
valor no
sua distribuição
Em
conseqüência da
ela adoção
adoção do
elo axioma
axioma de
de coerência
coerência neste
trabalho, uma
previsão
Em conseqüência
neste trabalho,
uma previsão
uma distribuição
distribuição de
de probabilidades,
probabilidades, já
já que
que este
este é
é o
o único
único modo
modo coerente
coerente
corresponde aa uma
corresponde
ele expressam
expressar incerteza
incerteza sobre
sobre uma
quantidade desconhecida
dado instante
instante n.
n.
de
uma quantidade
desconhecida num
num dado
Para a
a produção
da previsão
ele yn+l,
Yn+I, toda
toda informação
informação disponível
até o
o instante
instante n
n
Pat'a
produção da
previsão de
disponível até
por exemplo,
seqüência de
ele observações
observações g/(")
y(n) =
(y 1 , g/2,
y2 , ... .,. , y.)
Yn) do
do
eleve ser
ser utilizada,
utilizada, como,
como, por
deve
exemplo, aa seqüência
= (3/i,
vetor
(Yi,, y2,
½, ..-,
... , yn);
Yn); a
a seqüência
ele previsões
previsões Pn
Pn para
para as
as observações
já realizadasl
realizadas;
vetou y(n)
y(") =
= (yl
sequência de
observações já
julgadas relevantes
para aa previsão
previsão cle
ele Y
e opiniões
opiniões do
elo pesquisador
pesquisador
covariáveis
que forem
forem julgadas
covariáveis que
relevantes pala
y e
problema.
relacionadas com
com o
o problema.
relacionadas
Será
de sistema
sistema de
de previsão
qualquer método
que forneça
cada instante
instante n
n
Será chamada
chamada de
previsão qualquer
método que
forneça aa cada
uma previsão
previsão Pn+l(-)
Pn+i(·) =
= P(·IY(n)
y(n)) pai'a
para a
a próxima
observação yn+l,
Yn+I, embora
embora esta
uma
p( lr(") == y("))
próxima observação
esta
previsão não
não seja
seja necessariamente
necessariamente obtida
obtida como
como probabilidade
probabilidade condicional
uma
previsão
condicional aa partir
partir ele
de uma
distribuição para
para o
o processo
processo (apesar
(apesar da
ela notação
. Esta
Esta previsão
previsão Pn+I
distribuição
notaçãoutilizada)
utilizada).
Pn+l éé uma
uma
função de
ele probabilidades
no caso
caso discreto
discreto e
e uma
uma densidade
densidade de
probabilidades no
caso
função
probabilidadesno
de probabilidades
no caso

contínuo.
contínuo.
Definição: Um
Um Sistema
Sistema ele
qualquer algoritmo
que forneça
forneça
Deánição:
de Previsão
Previsão Probabilística
Probabilística (PFS)
(PFS) éé qualquer
algoritnaoque

previsão Pn+l
( ·) para
para cada
cada valor
valor de
ele n
n ee vetor
vetor de
de observações
observações 3/(")
y(n).
aa previsão
Pn+l(.)
Exemplo: Seja
uma variável
variável igual
ocorre um
um determinado
determinado evento
evento E
Exemplo:
Seja Yn
}'L uma
igual aa l1 se
se ocorre
E na
na n-ésima
n ésima
tentativa e
e 0
O em
contrário. Podemos
Podemos propor
propor um
um PFS
PFS em
que Pn+i(1)
Pn+I (1) é
é igual
tentativa
em caso
caso contrário.
em que
igual àà
freqüência relativa
relativa de
de ocorrências
ocorrências ele
até o
o instante
instante n.
n.
freqüência
de EE até
Um PFS
PFS pode
pode ser
ser eventualmente
definido pela
pela distribuição
condicional ele
Um
eventualmentedefinido
distribuição condicional
de Yn+I
yn+l dado
dado
y(n) =
y(n), aa partir
partir ele
uma distribuição
distribuição de
de probabilidades
probabilidades conjunta
conjunta associada
ao processo
processo
y(")
- g/("),
de uma
associada ao

Y
(Yi, y2,
½, ..... ).). Por
Por outro
lado, cada
previsão pode
pode ser
ser entendida
entendida como
como uma
uma probabiliprobabiliy == (h,
outro lado,
cada previsão
dade
condicional, mas
como os
os instantes
instantes de
ele tempo
tempo em
em que
as previsões
previsões foram
produzidas
dade condicional,
mas como
que as
foram produzidas
são diferentes,
diferentes, aa distribuição
distribuição conjunta
elo processo
processo não
não corresponde
corresponde necessariamente
ao
são
conjunta do
necessariamenteao
produto destas
destas previsões
previsões devido
ausência de
ele definição
ele coerência
coerência temporal.
temporal.
produto
devido aa ausência
definição de
Em geral,
geral, diversos
diversos PFSs
não são
são obtidos
obtidos como
como probabilidade
probabilidade condicional
Em
PFSs propostos
propostos não
condicional
partir de
de uma
uma distribuição
distribuição conjunta
conjunta para
para o
o processo.
processo. Um
Um claro
claro exemplo
exemplo de
ele PFS
PFS não
aa partir
não
8
8

de
do sistema
desempenho do
o desempenho
conta o
em conta
leva em
que leva
algoritmo que
qualquer algoritmo
modo éé qualquer
deste modo
obtido deste
obtido
sistema de
Yn+l .
para yn+l.
uma previsão
de uma
construção de
observações na
n observações
após n
previsão após
previsão
na construção
previsão para

cada
para cada
fornece, para
(PFS) fornece,
probabilística. (PFS)
previsão probabilística
ele previsão
sistema de
um sistema
modo, um
qualquer modo,
De qualquer
De
as observações
conhecidas as
Yn+i, conhecidas
observação yn+l,
próxima observação
para aa próxima
previsão pai'a
uma previsão
n, uma
instante
instante n,
uma
em uma
consiste em
previsão consiste
cada previsão
e cada
disponíveis, e
informações disponíveis,
e outras
y(n) e
= g/(")
y(n) =
passadas y(")
passadas
outras informações
ou
n, ou
instante n,
cada instante
em cada
coerente em
é coerente
PFS é
todo PFS
sendo, todo
Assim sendo,
probabiEdacles . Assim
de probabilidades.
distribuição
distribuição de
coerente.
estatisticamente coerente.
seja,
sej
a, é estatisticamente
poPFS poum PFS
temporal, um
coerência temporal,
de coerência
definição de
uma definição
de uma
inexistência de
a inexistência
vista a
em vista
Tendo em
Tendo
as
conhecidas as
Pn+i conhecidas
previsão /h+i
da previsão
construção da
quanto àà construção
restrições quanto
sem restrições
previsões sem
fornecer previsões
de fornecer
de
consa conspara a
obrigatória para
regra obrigatória
há regra
não há
Particularmente, não
anteriores. Particularmente,
observações ee previsões
observações
previsõesanteriores.
julgamentos
outros julgamentos
que outros
em que
dos casos
exceção dos
com exceção
y(n), com
e g/("),
Pn e
utilizando-se Pn
Pn+i,, utilizandc-se
de Pn+l
trução de
trução
casos em
Bayesiano
Condicionamento Bayesiano
o Condicionamento
quando o
permutabilidade, quando
ele permutabilidade,
o de
exemplo o
por exemplo
como por
feitos, como
são
são feitos,

éé utilizado.
utilizado.
E 0}
0C
{P0 , 0
P == {Po,
família 'P
uma família
previsões, considere
produzir previsões,
de produzir
intuito de
o intuito
com o
Também com
Também
considereuma
C)}

pode
0, pode
de 0,
dependente de
Pn+i ,B, dependente
previsão /3,+t,o,
Uma previsão
0. Uma
parâmetro 0.
pelo parâmetro
indexadas pelo
distribuições indexadas
de
de distribuições
justiser justipode ser
modelo paramétrico
um modelo
de um
utilização de
A utilização
para Yn+l
produzida pa.ra
ser produzida
então ser
então
yn+l .. A
paramétrico pode
observáveis
quantidades observáveis
sobre quantidades
invariância sobre
ele invariância
julgamentos de
devido aa julgamentos
exemplo, devido
por exemplo,
ficada, por
ficada,
de
efeitos de
"quantificam efeitos
que "quantificam
parâmetros que
com parâmetros
modelos com
de modelos
adoção de
pela adição
e pela
caso bayesiano,
no caso
no
bayesiano, e
freqüentista .
caso freqüentista.
no caso
interesse no
de interesse
variável de
da variável
comportamento da
explicativas" no
variáveis explicativas"
variáveis
no comportamento
a
deve a
parâmetros se
elos parâmetros
utilização dos
subjetivista, aa utilização
vista subjetivista,
de vista
ponto de
o ponto
Adotando-se o
Adorando-se
se deve
para
conjunta para
da distribuição
expressão da
resultam na
que resultam
permutabilidade que
ele permutabilidade
julgamentos de
julgamentos
na expressão
distribuição conjunta
é
resultado é
de resultado
tipo de
paramétricos. Este
modelos paramétricos.
de modelos
mistura de
observados como
dados observados
os
os dados
como mistura
Este tipo
teorema
no teorema
estendíveis no
permutáveis cstendíveis
dicotômicas permutáveis
variáveis dicotâmicas
ele variáveis
caso de
o caso
para o
demonstrado para
demonstrado
amostra
da amostra
conjunta da
distribuição conjunta
a distribuição
caso, a
Neste caso,
Finetti (1937)). Neste
(ele Finetti(1937)).
representação (de
da
da representação
parâmetro
com parâmetro
Bernoulli com
de Bernoulli
ensaios de
de ensaios
mistura de
alguma mistura
como alguma
obtida como
Yn} éé obtida
y(n) -= {y
g/(n)
{y:,1 , .... .. y.}
Pp:

P0'':

...,Yn=y«)= Í' TE':(l-p)

9

9

n

1,2, ..., Vyi C {0, 1}

em que
que p
p éé aa variável
variável aleatória
aleatória correspondente
correspondente ao
ao limite
limite da
em
da freqüência
frequência relativa
relativa
\..

LYi
Z...
y't

lim
1n n - n ➔ oo
n
n-'->oo
72,

F(p) éé aa função
distribuição deste
limite.
ee F'(p)
função distribuição
deste limite.
Este teorema,
teorema, em
em seu
seu caso
caso mais
mais geral,
geral, garante
garante aa possibilidade
possibilidade de
escrevermos probaprobaEste
de escrevermos
bilidades conjuntas
conjuntas como
como misturas
misturas de
de verossimilhanças,
verossimilhanças, como
como veremos
veremos aa seguir
seguir.
bilidades
Teorema
da Representação
(Caso Geral).
Geral).
Teorema da
Representação
(Caso

Seja Y
Y == (h,y2,...)
(lí, ½, ... ) um
processo
Sda
um processo

estocástico
com valores
valores em
em Â''
X 00 com
com distribuição
distribuição P.
P. Então,
estocástico com
Então,

P
permutável{::}
Existe única
única medida
de probabilidade
probabilidadeµ
no conjunto
9x das
das funções
P pernlutável
« Existe
medida de
p no
conjuntoÇ,r
funções
de
distribuição sobre
sobre ,,1'
que Vn
~ 1
X:
de distribuição
,t' tal
ta] que
Vn 2
1 ee Vyi
V3/i€E .t'

P(h

5; y:,...,yn

5; y«)

lla(g/.)aP(C').
l

Este teorema
garante aa obtenção
obtenção da
probabilidade conjunta
conjunta con-lo
como mistura
mistura (produto)
(produto)
Este
teorema garante
da probabilidade
de probabilidades
probabilidades condicionais
(dada aa G).
Aliando este
este resultado
resultado aa outros
outros julgamentos
julgamentos
de
condicionais (dada
G). Aliando
sobre
as quantidades
quantidades observáveis
observáveis X,
I'i, como
como por
por exemplo
exemplo uniformidade
uniformidade dado
dado oo valor
valor de
ele
sobre as
uma estatística
estatística suficiente,
suficiente, podemos
obter aa representação
paramétrica para
processo Y
Y
uma
podemos obter
representação paramétrica
pala oo processo
(Zuazola (1993) ee Wechsler(1993)).
vVechsler (1993)).
(Zuazola(1993)
De qualquer
qualquer modo,
modo, aa introdução
introdução de
de parâmetros
parâmetros em
modelos de
de previsão
previsão não
não decorre
decorre
De
em modelos
existência real
real de
de certas
certas quantidades
quantidades numéricas
numéricas às
às quais
quais denominamos
denominamos parâmetros,
parâmetros, e
e
da existência
da
ela maior
maior facilidade
facilidade de
expressar aa distribuição
distribuição preditiva
preclitiva em
função deles.
deles. Seguindo
sim da
sim
de expressar
em função
Seguindo aa
mesma postura
postura expressa
expressa na
na célebre
célebre afirmação
afirmação de
de que
que "Probabilidade
"Probabilidade não
não existe"
existe" (De
(De FiFimesma
netti), oo interesse
interesse da
ela análise
preqüencial se
se além
atém aa quantidades
quantidades que
existam concretamente
netti),
análise preqüencial
que existam
concretamente
ee possam
possam ser
ser observadas
observadas e
e mensuradas,
mensuradas, ao
contrário de
ele parâmetros
"probabilidades" de
ele
ao contráJ'io
parâmetros ee "probabilidades"
ocorrência
ele algum
algum evento.
evento .
ocorrência de

Definição: Um
Um Sistema
Sistema de
de Previsão
Previsão Estatística
Estatística (SFS)
(SFS) consiste
em uma
uma técnica
técnica que
que utiliza
utiliza
l)eânição:
consisteem
uma
família paramétrica
ele distribuições
P == {Po,0
{Pe, 0 C
E O}
0} para
para produzir
um valor
uma família
paramétrica de
distribuições'P
produzir um
valor de
de
Pn+l para
para todo
todo n,
n, ou
ou seja,
seja, éé um
um PFS
PFS que
que utiliza
P na
na construção
construção de
ele suas
suas
Pn+l
utiliza alguma
alguma família
família 7'

prev1soes.
previsoes
10
10

Pn+i,0(·))
prev1sao Pn+1,0(
uma previsão
y(n), uma
inclusive 3/("),
disponíveis, inclusive
já disponíveis,
dados já
os dados
P ee os
Utilizando-se 7'
Utilizando-se

=

a
eliminar a
de eliminei'
intuito de
o intuito
Com o
Yn+l.. Com
proposta para
ser proposta
pode ser
0 pode
de é?
dependente de
y(n)) dependente
( · /0 , y("))
Pn+l (.lO,
Pn+l
pai'a yn+l
"plug-in" ee
como oo "plug-in"
SFSs como
propostos SFSs
ser propostos
podem ser
previsão, podem
uma. previsão,
fornecer uma
0 ee fornecer
ele 0
dependência.
dependência de
descritos aa seguir.
Bayesiano, descritos
o Bayesiano,
o
seguir.
e
Yn+l e
para yn+l
Pn+l,0 para
previsão Pn+i,0
urna previsão
ele uma
construção de
na construção
consiste na
tipo "plug-in"
elo tipo
SFS do
Um SFS
Um
"plug-in" consiste
A
0. A
de 0.
estimativa de
alguma estimativa
por alguma
Pn+i,0 por
em Pn+i,o
0 em
de 0
substituição de
da substituição
meio da
por meio
de Pn+l
obtenção de
obtenção
/l,+i poi
exemplo,
utilizado. Por
ele 0 utilizado.
estimação de
método de estimação
quanto ao método
restrições quanto
princípio, não há restrições
princípio,
Por exenaplo
Pn+1,0(Yn+i)
Pn+:,.(y«+:)

Pn+l (Yn+1) = f(Yn+i
/0) ee Pn+:(3/«+:)
= f(Yn+l:l0)

/Ô).

ela
valor da
o valor
determina o
0 ee determina
para 0
pnon pala
a priori
distribuição a
urna distribuição
atribui uma
Bayesiano atribui
SFS Bayesiano
O SFS
O
preditiva:
distribuição preditiva:
como sendo
previsão como
previsão
sendo aa distribuição
P«-t: (')

l P«+:,ol..) dF«(0),

y(n) _
dado y(")
0, dado
de 0,
posteriori de
distribuição aa posteriori
a distribuição
Fn(0) éé a
que En(a)
em que
em
indepencondicionalmente indepennormais condicionalmente
variáveis normais
2, ....
l, 2,
= 1,
n=
1), n
JV(0, 1),
Yn ~
Sejam yn
Exemplo: Sejam
Exemplo:
«' A/'(0,
. .,, val'dáveis
de
estimação de
com estimação
método "plug-in"
Yn+l utilizando-se
previsão ele
A previsão
0. A
dado 0.
dentes, dado
dentes,
de }'Z+i
utilizando-se oo método
"plug-in" com
distribuição aa
Adotando-se uma
1). Adorando-se
JV(yn, 1).
~ .V(g«,
Yn+l -'
por yn+l
dada por
verossimilhança éé dada
máxima verossimilhança
máxima
uma distribuição

JV(
preclitiva éé .V(
distribuição preditiva
N(3, 1),
a .V(3,
igual a
0 igual
para 0
priori para
priori
1), aa distribuição

3

+~+~
n+l

~!i)-

, ;;n').

1 y;,

,

problemas
somente aa problemas
aplica somente
não se
análise preqiiencial
a análise
que a
ressaltar que
importante ressaltar
E importante
E
preqíiencial não
se aplica
como
entendidas como
estas entendidas
previsões, estas
ele previsões,
produção de
principal aa produção
objetivo principal
como objetivo
tenham como
que
que tenham
tais
distribuições, tais
partir destas
obtidos aa partir
resumos obtidos
como resumos
ou como
probabilidade ou
ele probabilidade
distribuições de
distribuições
destas distribuições,
também
preqüencial também
análise preqtiencial
A análise
probabilidade. A
de probabilidade.
intervalos de
e intervalos
variâncias e
médias, variâncias
como médias,
como
estatístico,
procedimento estatístico,
qualquer procedimento
ele qualquer
adequabiliclade de
a adequabilidade
avaliar a
para avaliam
utilizada para
ser utilizada
pode ser
pode
ao
relacionada ao
está relacionada
estatístico está
procedimento estatístico
um procedimento
ele um
qualidade de
que aa qualidade
ele que
idéia de
seguindo aa idéia
seguindo
que
ele que
pressuposto de
o pressuposto
com o
acordo com
de acordo
associado ee de
ele associado
previsão aa ele
ele previsão
sistema de
elo sistema
desempenho do
desempenho
um
(geralmente um
PFS (geralmente
um PFS
ele um
construção de
na construção
utilizado na
pode ser
estatístico pode
modelo estatístico
qualquer modelo
qualquer
ser utilizado
paramétricos).
modelos paramétricos).
de modelos
caso de
no caso
SFS,
SFS, no
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Capítulo 4
4
Capítulo
Avaliação do
do sistema
de previsão
.A.valiação
sistema de
previsão
É desejável
desejável que
que um
um PFS
PFS apresente
apresente previsões
previsões bem
bem próximas
próximas aos
aos valores
posteriormente
E
valoresposteriormente
observados. Para
avaliar as
as discrepâncias
discrepâncias entre
entre as
as previsões
previsões e
e observações,
observações, as
as técnicas
técnicas que
observados.
Para avaliam
que
medem aa qualidade
qualidade de
ele um
um PFS
elevem depender
depender somente
somente das
elas previsões
previsões geradas
geradas ee correscorresmedem
PFS devem
pondentes observações.
observações. Técnicas
Técnicas que
que apresentam
apresentam esta
esta característica
característica seguem
o Princípio
Princípio
pondentes
seguem o

Preqüencial Fraco
(Dawicl (1984)) .
Preqüencial
Fraco(Dawid(1984)).

À semelhança
semelhança do
do Princípio
esse princípio
princípio determina
determina club
que a
a avaavaA
Princípio ela
da Verossimilhança,
Verossimilhança, esse
liação
ele um
um método
método não
não deve
eleve depender
depender somente
somente de
ele previsões
previsões que
que poderiam
poderiam ter
ter sido
sido feitas
feitas
liação de

mas
mas não
não foram
foram.
Um bom
bom exemplo
ele método
método ele
aferição de
de qualidade
qualidade que
que nao
respeita o
o Princípio
Princípio
Um
exemplo de
de aferição
não respeita
Preqüencial é
é apresentado
apresentado a
a seguir
seguir.
Preqüencial
Exemplo 1:
Nível de
de significância
significância (Dawid
(Dawid (1999)).
(1999)). Seja
P uma
distribuição para
todo o
o
Exemplo
1: Nível
Seja P
uma distribuição
para todo
processo (yn)«,
(Yn)n, TT uma
uma estatística
estatística de
valor observado
observado desta
desta estatística
estatística tal
tal que
que
processo
de teste
teste ee tt oo valor
o nível
descritivo observado
t) quantifique
concordância entre
previsões
o
nível descritivo
observado âÔ'. == P(T
P(T ?2 t)
quantifique aa concordância
entre as
as previsões
e as
as observações.
observações. A
A avaliação
elas previsões
partir do
elo valor
valor de
de tt não
não viola
viola o
o princípio
princípio
e
avaliaçãodas
previsõesaa partir
ao contrário
contrário do
elo que
que ocorre
ocorre com
com &,
Ô'., que
depende da
distribuição P
P e
e não
não
preqüencial , ao
preqüencial,
que depende
da distribuição
somente
elas previsões
previsões para
Yn ee de
ele seus
seus valores
valores observados.
observados.
somentedas
para yn
Exemplo
Pn um
um PFS
PFS para
para aa seqüência
com valor'es
valores observados
observados Yn·
Considere
Exemplo 2:
2: Seja
Seja /%,
sequência Yn
yn com
y.. Clonsidere
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ele transformadas
transformadas integrais
integrais de
ele probabilidade
probabilidade 1.ln
Pn(Yn <
< Yn),
Métodos de
ele
aa seqüência
sequênciade
u« == Pn(yn
g/«). Métodos
avaliação do
do PFS
PFS baseados
baseados na
na seqüência
respeitam o
o princípio
princípio preqüencial,
preqüencial, já
já que
que cada
avaliação
sequência Un
u. respeitam
cada
Un
depende somente
somente ela
Pn ee observação
observação Yn·
u. depende
da previsão
previsão Pn
3/..

Vale ressaltar
ressaltar que
que aa avaliação
avaliação de
ele modelos
modelos estatísticos
estatísticos proposta
proposta na
na análise
análise preqüencial
preqüencial
Vale
semelhante àà técnica
técnica de
de validação
validação cruzada
(Stone (1974)).
(1974)) . Nesta
Nesta técnica,
previsão
éé semelhante
cruzada (Stone
técnica, aa previsão
obtida utilizando-se
utilizando-se todos
todos os
os dados
dados disponíveis
disponíveis exceto
exceto a
a observação
observação correspondente
correspondente à
à
éé obtida
previsão. Finalmente,
Finalmente, são
comparadas as
as observações
observações excluídas
excluídas e
e suas
correspondentes
previsão.
são comparadas
suas correspondentes
previsões. A
A respeito
respeito da
da relação
relação entre
cruzada ee análise
análise preqüencial,
preqüencial, Dawid
Dawid
previsões.
entre validação
validação cruzada

(1997)
comenta que,
que, "como
"como nesta
nesta última
a previsão
previsão é
é obtida
obtida com
base nas
nas observações
observações
(1997) comenta
última a
com base
não há
há problemas
problemas quanto
aumento na
na quantidade
ele dados,
dados, são
eliminados
anteriores, não
anteriores,
quanto ao
ao aumento
quantidade de
são eliminados
problemas de
ele dependência
dependência entre
entre avaliações
avaliações para
para observações
diferentes, simplificando
problemas
observações diferentes,
simpliâcando aa
análise ee a
a interpretação
o desenvolvimento
desenvolvimento de
de uma
uma teoria
teoria mais
mais geral
geral e
e poderopoderoanálise
interpretação ee permite
permite o
sa".
Aliás, verificaremos
mais adiante
que inúmeros
inúmeros resultados
resultados assintóticos
assintóticos foram
obtidos
sa" . Aliás,
verificaremos mais
adiante que
foram obtidos
graças ao
ao caráter
seqüencial da
da análise.
análise.
graças
caráter sequencial

4.1
4.1

Tipos
de medidas
medidas de
de avaliação
avaliação
Tipos de

Existem
diversas medidas
medidas de
de avaliação
avaliação para
para previsões
previsões sendo
que estas
ser didiExistem diversas
sendo que
estas podem
podem ser
vididas em
em medidas
medidas de
ele confiabilidade
confiabiliclacle ee acurácia
acurácia segundo
segundo Murphy
Murphy ee .Winkler
Winkler (1977).
(1977). De
vididas
De
um
são medidas
medidas que
que avaliam
avaliam a
a discrepância
discrepância entre
entre observações
observações ee previsões
previsões ee
um modo
modo geral,
geral, são
um bom
bom PFS
PFS minimize
tais medidas.
medidas.
espera-se
que um
espera-seque
minimize tais
A
confiabiliclacle diz
diz respeito
respeito à
à correspondência
correspondência entre
entre as
prev1soes e
e as
as freqüências
A confiabilidade
as previsões
freqüências
empírica éé um
exemplo ele
método que
avalia
relativas
curva de
de calibração
calibração empírica
relativas observadas.
observadas. AA curva
um exemplo
de método
que avalia
elas previsões.
previsões.
confiabiliclade das
aa confiabilidade
Uma outra
outra característica
característica a
a ser
avaliada é
é a
a acurácia,
acurácia, que
que mede
mede a
a diferença
Uma
ser avaliada
diferença entre
entre aa
sua respectiva
observação . Medidas
Medidas como
como o
o encore
escore de
Brier e
ea
a medida
medida de
de De
De
previsão e
e sua
previsão
respectivaobservação.
de Brier

Finetti
são medidas
medidas de
acurácia.
Finetti são
de acurácia.
Muitas vezes,
vezes, medidas
medidas diferentes
diferentes ele
avaliação avaliam
avaliam aspectos
aspectos bastante
bastante distintos
distintos das
elas
Muitas
de avaliação
previsões. Por
considere uma
uma variável
variável dicotõmica
dicotômica que
pode assumir
assumir valores
valores em
em
previsões.
Por exemplo,
exemplo, considere
que pode
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{0,1}
(fracasso e
e sucesso,
respectivamente) e
e os
os instantes
instantes zl,z2,.
i 1 ,i 2 , . .. . ,Zm
,im que
que apresentam
apresentam
{0,
1} (fracasso
sucesso, respectivamente)
previsões de
de sucesso
sucesso iguais
iguais a
a 0,
O, 7
7 segundo
algum PFS.
PFS. Utilizando-se
Utilizando-se aa medida
escalar de
de
previsões
segundo algum
medida escalar
PFS será
será considerado
considerado bom
bom se
relativa de
de sucessos
sucessos nos
nos instaninstancalibração,
este PFS
calibração, este
se aa freqüência
freqiiência relativa
tes iii,i2,
, im for
for igual
O, 7. Por
outro lado,
lado, utilizando-se
uma medida
ele acurácia,
acurácia,
tes
igualaa 0,7.
Por outro
utilizando-seuma
medidade
1 , i 2 , .. .... ,{.
que mede
mede a
a diferença
diferença entre
entre aa observação
previsão, este
este PFS
PFS será
será julgado
julgado bom
bom se
as
que
observaçãoee aa previsão,
se as
instantes iii,i2,
, im forem
todas iguais
iguais a
a sucesso.
sucesso.
observações nos
observações
nos instantes
. . ,{.
forem todas
1 , i 2 , ....

É importante
ressaltar que
que oo valor
valor absoluto
absoluto destas
medidas não
por si
E
importante ressaltar
destas medidas
não éé por
si só
só informativo
informativo
ao ponto
ponto de
ele indicar
indicar se
previsões éé confiável
confiável ou
ou acurado.
Tanto as
medidas
ao
se um
lmi sistema
sistema de
de previsões
acurado. Tanto
as medidas
ele confiabilidade,
confiabilidade, quanto
ele acurácia,
acurácia, são
medidas cujos
cujos valores
ser comparados
de
quanto as
as de
são medidas
valores podem
podem ser
comparados
para vários
vários PFSs
fim de
de permitir
escolha de
ele um
único método
método ele
previsão.
pala
PFSs aa fim
permitir aa escolha
um único
de previsão.
A propósito,
propósito, Murphy
\t\Tinkler (1977)
(1977) apresentam
apresentam o
o conceito
conceito de
relativa
A
Murphy ee Winkler
de acurácia
acuráciarelativa
(skill) que
compara aa acurácia
acurácia de
de um
um sistema
sistema de
de previsão
previsão com
com aa de
de outro
outro método
método padrão
padrão
(skill)
que compara
ele previsão.
previsão.
de
A partir
da distribuição
distribuição de
de probabilidades
probabilidades em
em que
que consiste
consiste cada
cada previsão,
previsão, algumas
A
partir da
algumas
medidas podem
podem ser
calculadas tais
tais como
média ee intervalos
ele probabilidade.
probabilidade. Baseadas
Baseadas
medidas
ser calculadas
como aa média
intervalos de
nessas medidas,
medidas, outras
outras avaliações
avaliações pala
para previsões
previsões podem
ser feitas
comparando-se:
nessas
podem ser
feitas comparando-se:
média das
previsões com
com as
elas observaçõesl
observações;
e• aa média
das previsões
as médias
médias das
relativa da
da ocorrência
ocorrência de
ele eventos
pertencentes aa uma
•e oo valor
valor p
pe
e aa freqüência
freqüência relativa
eventos pertencentes
uma região
região
probabilidade p.
p.
de probabilidade
de
Para justificam
justificar aa utilização
ele uma
uma medida
medida de
ele avaliação
avaliação de
ele previsões
previsões é
é necessário
coPara
utilização de
necessárioco.
para um
um bom
bom sistema
sistema de
de previsões.
previsões.
nhecer seu
nhecer
seu comportamento
comportamento pala

4.2
4.2

Princípio Forte
Princípio
F'arte Preqüencial
Preqüencial

Seja
lei do
elo processo
(Yn) ee considere
considere aa situação
situação em
em que
que as
observações elo
processo
Seja P*
P* aa lei
processo (Yn)
as observações
do processo
ela distribuição
distribuição P*
P* ee que
que as
previsões Pn
Pn também
também são
obtidas aa partir
partir de
P*.
são
geradas da
são geradas
as previsões
são obtidas
de P*
Neste caso,
caso, aa previsão
previsão seria
seria a
a melhor
melhor possível
já que
que quantifica
quantifica exatamente
exatamente aa lei
do processo
processo
Neste
possível já
lei do
gerador
gerador das
das observações.
observações.
14
14

l
S
da
Em
a. inata.nte
n
lei
da lei
existência
a existência
n, a
instante
cada
Em ca.d

] ll
P*
subjetiva
probabilidade
como probabilidade
entendida como
P*,> entendida
subjetiva

inviável.
geral inviável.
em geral
ser em
especificação ser
sua especificação
de sua
apesar de
sempre garantida,
é sempre
processo, é
para
para oo processo,
garantida, apesar
analisado supondo-se
pode ser
PFS pode
um PFS
de um
comportamento de
o comportamento
Conseqüentemente, o
Conseqüentemente,
ser analisado
supondo-se aa

(Yn) ee
processo (yn)
o processo
para o
P* para
(subjetiva) P*
probabilidades (subjetiva)
ele probabilidades
distribuição de
uma distribuição
de uma
existência de
existência
fossem
previsões Pn fossem
PFS se as previsões
avaliação do PFS
medidas de avaliação
das medidas
comportamento das
estudando-se oo compor'lamento
estudando-se
processo.
ao processo.
subjacente ao
distribuição P*
ela distribuição
partir da
obtidas aa partir
obtidas
P* subjacente
da
independe da
PFS independe
para PFS
avaliação para
de avaliação
critério de
um critério
de um
assintótico de
comportamento assintótico
o comportamento
Se o
Se
(Dawid
Preqüencial (Dawid
Forte Preqüencial
Princípio Foi'te
o Princípio
segue o
critério segue
tal critério
então tal
P*, então
especificação de
especificação
de P*,
não
P *, não
a P*,
relação a
com relação
robustos com
totalmente robustos
são totalmente
tipo são
deste tipo
critérios deste
que critérios
Note que
(1999)).
(1999)). Note
especificação.
sua especificação.
de sua
sequer de
necessitando sequer
necessita.ndo
prev1sao será
de previsão
sistemas de
de sistemas
avaliação de
de avaliação
medidas de
de medidas
esperado de
comportamento esperado
O comportamento
O
será
apresentamos
qual apresentamos
calibração, para
à calibração,
respeito à
diz respeito
que diz
no que
sobretudo no
seguir, sobretudo
a seguir,
discutido a
discutido
pata aa qual
calibração.
boa calibração.
uma boa
de uma
expectativa de
para aa expectativa
várias razões
detalhadamente várias
detalhadamente
razões para

4.3
4.3

r'ajibra
-h./
.-ã o
Calibração

evento
do evento
ocorrência do
da ocorrência
indicadora da
variável indicadora
sendo variável
Yn sendo
experimento com
um expei'imento
Considere um
Considere
com Xn
uma
, wm) uma
(w 1, w2 , -...
= (toi,w2,
w =
previsão. Seja
respectiva previsão.
sua respectiva
Pn sua
e p«
n e
instante n
no instante
(sucesso) no
EE (sucesso)
Sda z«
. . ,to«)
que
tal que
... óm) tal
52 , ...á«)
(51 , õ2,
ó == (JI,
intervalo (O,
ao intervalo
pertencentes ao
valores pertencentes
de valores
ordenada de
sequência ordenada
sequência
(0, 1) ee .5
Dentre
l] . Dentre
[O, 11.
intervalo 10,
igual ao
seja igual
ói] seja
+ (Sil
'Wi +
Ói , toi
- (5i,
[wi -li=
intervalos /.
dos intervalos
união disjunta
aa união
disjunta dos
= lto{
ao intervalo
de
a proporção
calculamos a
l i , calculamos
ao intervalo
pertence ao
previsão pertence
cuja previsão
observações cuja
17i observações
as 77i
as
intervalo /Í,
proporção /.Í i de
de
gráfico de
um gráfico
de confiabilidade)
(ou curva
empírica (ou
calibração empírica
curva de
sucessos.
sucessos. A
A curva
de calibração
curva de
confiabilidade)éé um

Íi.
os valores
entre os
dispersão entre
dispersão
valores Wi
wi ee /..
w1
(com wi
,0; 0,2]
intervalo [0
no intervalo
previsão no
apresentam previsão
observações apresentam
30 observações
se 30
exemplo, se
Por
Por exemplo,
l0,0;
0,21(com

e
1e
O, 1
= 0,
w1 =
ponto mi
o ponto
0,15, o
observações éé 0,15,
nestas observações
sucessos nestas
de sucessos
e aa proporção
1) e
O, 1)
ó1 == 0,
=0,1 ee õi
proporção de
calibração.
de calibração.
curva de
na curva
plotado na
15 éé plotado
O, 15
f 1 == 0,
/i
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1

•

h

•

h

•
cüi õi =0

niai+tíi
u2 -- â2

=ca2a-2+tí2=c''3

a3+(i3:: l

a3

Fig. \.
1. Exemplo
Exemplo de
de grá$co
grctfico de
de calibrctção
calibração com
com m
m
F\g..

= 3.

O problema
problema da
da escolha
escolha dos
dos valores
valores de
de m,
m, Wi
é semelhante
dos intervalos
intervalos
O
toi ee <\
ói é
semelhante àà escolha
escolha dos
utili zados na
na construção
construção de
de um
um histograma.
histograma. alada
Cada intervalo
não pode
pode ser
ser nem
nem muito
utilizados
intervalo não
muito
pequeno nem
nem muito
muito giancle,
grande, de
ele modo
que oo número
número de
previsões ?7i
T/i em
seja
pequeno
modo que
de previsões
em cada
cada intervalo
intervalo seja

razoável.
razoável.
A curva
de calibração
calibração empírica
empírica compara
compara os
valores Wi
f; ee um
um sistema
sistema ele
previsões
A
curva de
os valoles
toi ee .A
de previsões
perfeitamente calibrado.
calibrado. apresenta
apresenta Wi
Íi, Vi
1, ....
, m. Na
prática, esperamos
esperamos enconperfeitamente
zo{ =
= ./},
Vi =
= 1,
. . ,m.
Na prática,
encontrar ./;
Í i bem
bem próximo
ele m{,
Wi, para
i = 1, ...
trar
próximo de
pala todo
todo i=
. . . , m.
Uma curva
curva de
de calibração
calibração também
também pode
pode ser
ser proposta
proposta para
para variáveis
variáveis aleatórias
aleatórias discretas
Uma
discretas
que
assumam mais
mais que
que dois
dois valores.
valores. Pala
Para isso,
isso, devem
devem ser
consideradas as
as probabilidades
probabilidades
que assumam
ser consideradas
da
variável assumir
cada categoria
categoria e
e as
as freqüências
freqüências relativas
relativas das
elas ocorrências
ele cada
cada
da, variável
assumir cada
ocorrências de
categoria.
A ocorrência
ocorrência de
ele cada
categoria da
ela variável
variável é
é considerada
considerada como
como um
um evento
evento
categoria. A
cada categoria
dicotômico
(ocorreu ou
ou não).
não). Analogamente,
Analogamente, a
a curva
curva de
calibração é
é o
o diagrama
diagrama de
ele
dicotõmico(ocorreu
de calibração
dispersão entre
entre as
probabilidades ee as
as frequências
freqüências relativas
relativas da
ela ocorrência
ocorrência ele
cada evento.
dispersão
as probabilidades
de cada
evento.
Outra
ela curva
curva de
de calibração
calibração para
variáveis contínuas
contínuas pode
obtida
Outra generalização
generalizaçãoda
para variáveis
pode ser
ser obtida
considerando-se o
o evento
evento (Yn
pertence ao
ao intervalo
intervalo de
de probabilidade
probabilidade p),
p ) , sendo
este inconsiderando-se
(yn pertence
sendo este
inpartir da
da distribuição
distribuição de
de probabilidades
probabilidades Pn
(previsão) para
para ynYn. A
A
tervalo construído
tervalo
construídoaa partir
Pn (previsão)
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freqüência relativa
relativa ./:
f de
ele ocorrência
ocorrência do
elo evento
evento (yn
(Yn pertence
ao intervalo)
intervalo) deve
eleve ser
ser próxima
frequência
pertence ao
próxima
ele
p. Este
Este procedimento
procedimento pode
pode ser
repetido para
para diferentes
diferentes valores
valores de
ele p
p ee para
vetores
de p.
ser repetido
pala vetores
aleatórios
regiões ele
aleatórios construindo-se
construindo-se regiões
de probabilidade.
probabilidade.
Em
para os
os mais
variados tipos
tipos de
ele variáveis
aleatórias são
são propostas
propostas variáveis
Em geral,
geral, para
mais variados
variáveis aleatórias
variáveis
que assumem
assumem valor
valor 1l ou
ou 0,
O, caso
caso um
determinado evento
evento - função
destas
dicotômicas que
dicotâmicas
um determinado
função destas
variáveis -- ocorra
ocorra ou
ou não.
não. Assim,
Assim, sua
sua probabilidade
obtida a
a partir
partir ela
variáveis
probabilidadeobtida
da previsão
previsãopara
para aa
aleatória será
será comparada
comparada com
com aa proporção
proporção de
ele sua
sua ocorrência.
ocorrência.
variável
variável aleatória
uma curva
mal calibrada
calibrada é
é obtida,
obtida, a
a informação
informação dada
dada pela
pela curva
curva pode
pode ser
utiQuando
Quando uma
curva mal
ser utilizada
corrigir as
as próximas
próximas previsões
previsões aa fim
ele fornecer
fornecer um
um sistema
melhor calibrado.
calibrado.
lizada.para
para corrigir
fim de
sistema melhol
Por
sempre blue
que aa previsão
está em
em torno
torno de
ele 0,1
proporção de
ele sucessos
Poi exemplo,
exemplo, se
se sempre
previsão está
0,1 aa proporção
sucessos é
é 0,3,
0,3,
então as
as previsões
previsões estão
estão subestimadas
e pode-se
pode-se apresentar
apresentar previsão
previsão igual
igual a
a 0,3
0,3 sempre
sempre
então
subestimadas e
que
fornece previsão
previsão 0,1.
ele procedimento
procedimento é
é chamado
chamado de
ele recalibração
que oo sistema
sistema fornece
0,1. Este
Este tipo
tipo de
recalibração
sua relação
relação com
com a
a noção
ele coerência
será discutida
discutida mais
mais adiante
(Capítulo 6).
6).
ee sua
noção de
coerência será
adiante (Capítulo
Por
que é
é esperado
esperado que
que um
bom PFS
seja bem
bem calibrado?
Por que
um bom
PFS seja
calibrado?
Um
sistema de
ele previsão
previsão com
com alta
confiabiliclade apresenta
apresenta previsões
previsões com
com valores
bem
Um sistema
alta confiabilidade
valores bem
próximos das
elas frequências
freqüências relativas.
relativas. Uma
Uma justificativa
justificativa assintótica
assintótica para
para este
este comportamen
comportamenpróximos
to é
é dada
dada supondo-se
existência da
ela distribuição
distribuição subjacente
ao processo
com as
as
to
supondo-seaa existência
subjacenteao
processoP*
P* ee com
previsões .para
para aa variável
variável binária
binária yn
Yn dadas
dadas por
previsões
por
Pn = -Ep'(ynlh,

. . . , yn-:)

Pela lei
lei forte
elos grandes
grandes números
para martingais
martingais (Dawid
(Dawicl (1982,1999)
e Stout
Pela
forte dos
números para
(1982,1999) e
Stout (1974)
(1974)
Teorema 3.3.1),
3.3.1), tem-se
tem-se que
que com
com probabilidade
probabilidade P*
P * igual
igual a
a 1l
Teorema

t

lim 2_
(Yn - Pn) = O.
,JiU:.#EMn
Pn)-0.
N-+ oo N n=l
Este
comportamento assintótico
assintótico independente
ela especificação
especificação de
ele P*
P* segue
segue o
o Princípio
Princípio
Este comportamento
independente da
Forte Preqüencial
Preqüencial ee justifica
justifica o
o uso
ela curva
curva ele
calibração. Assim,
Assim, para
para um
um bom
bom PFS
ou
Forte
uso da
de calibração.
PFS,, ou
seja,
para um
de previsões
previsões que
que capta
capta a
a lei
lei do
do processo
gerador das
das observações,
observações,
sqa, para
um sistema
sistema de
processo gerador
as
rela.tivas devem
devem estar
estar bem
próximas das
elas previsões
previsões.
as freqüências
fre(tüências relativa.s
bem próximas
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A
validade deste
resultado para
para subseqüências
subseqüências justifica
justifica aa construção
construção de
de uma
uma mesma
mesma
A validade
deste resultado
curva
calibração para
para diversos
diversos eventos.
Neste caso,
caso, também
também espera-se
que pala
para um
um
curva de
de calibração
eventos. Neste
espera-seque
bom PFS
PFS as
as freqüências
freqüências relativa.s
relativas ee previsões
previsões estejam
próximas.
bom
esteja.m muito
muito próximas.
Para os
os adeptos
adeptos da
da escola
escola freqüentista
freqüentista de
de probabilidade,
probabilidade, um
um bom
sistema de
previsão
Para
bom sistema
de previsão
apresentar alta
alta confiabilidade
confiabiliclacle pala
para um
um grande
grande conjunto
ele dados
dados ee previsões,
previsões, já
já que,
que,
deve apresentar
deve
conjunto de
probabilidade éé justamente
justamente o
o limite
limite da
da freqüência
relativa. Assim,
Assim, se
segundo sua
teoria, probabilidade
segundo
sua teoria,
freqüência relativa.
se
probabilidade de
de ocorrência
ocorrência ele
evento, então
então a
a freqÍiência
freqüência relativa
relativa de
ele ocorrência
ocorrência
pp éé aa probabilidade
de um
um evento,
em um
um número
número infinito
infinito de
de repetições
repetições de
de um
um experimento
realizadas indeindedeste evento
deste
evento em
experimento realizadas
pendentemente
sob as
as mesmas
p. A
A definição
definição freqüentista
de
pendentementeee sob
mesmas condições
condiçõesexperimentais
experimentais éé p.
freqüentista de
apresenta uma
uma grande
grande limitação
estar associada
associada à
à independência,
independência, que
que
probabilidade apresenta
probabilidade
limitação por
por estar
por sua
sua vez
vez está
está definida
definida aa partir
partir do
do conceito
conceito de
de probabilidade.
probabilidade.
por
Outra característica
ela curva
curva de
calibração éé que
que nela
nela podem
podem ser
ser avaliadas
avaliadas as
ocorrências
Outra
caiactelística cla
de calibração
as ocorrências
de eventos
eventos bastante
bastante diferentes.
diferentes. Um
Um exemplo
exemplo de
ele curva
curva de
de calibração
que envolve
envolve eventos
eventos
de
calibração que
diferentes cm
em uma
uma mesma
análise pode
pode ser
em Airuda
Arruda (2000),
(2000), onde
são apreaprediferentes
mesma análise
ser encontrada
encontrada em
onde são
sentadas
as probabilidades
freqüências relativas
de vitória,,
vitória, empate
derrota ele
diversos
sentada.sas
probabilidades ee frequências
relativas de
empate ee derrota
de diversos
times
em jogos
jogos de
num mesmo
mesmo gráfico.
gráfico. Seguindo
freqüentista de
tomesem
de futebol
futebol num
Seguindo aa definição
definiçãofreqüentista
de
ela frequência
freqüência relativa
relativa para
para os
eventos com
com previsão
previsão p
p não
não é
é ne
neprobabilidade, o
o limite
probabilidade,
limite da
os eventos
p conforme
conforme aa lei
lei dos
dos grandes
grandes números,
números, a
a menos
menos que
sejam válidas
válidas
cessariamente
igual aa p
cessaiiamente igual
que sejam

hipóteses como
como a
a de
de independência,
independência, o
o que
que não
não ocorre
ocorre para
para os
resultados de
de um
um jogo
jogo
hipóteses
os três
três resultados

de
de fittebol.
futebol.
partir da
da definição
definição freqüentista
freqüentista de
ele probabilidade,
probabilidade, éé possível
possível estudar
estudar oo comMesmo aa partir
Mesmo
comportamento esperado
esperado da
da curva
curva de
ele calibração.
calibração. Supondo-se
Supondo-se aa existência
ele uma
uma lei
P* pala
para
portamento
existência de
lei P*
oo processo
todo (Yn)«,
(Yn)n, ou
ou seja,
seja, que
as observações
observações são
são geradas
esta distribuição
ele
pi'ocessotodo
que as
geradas segundo
segundo esta
dista'ibuiçãode
probabilidades, obtemos
obtemos que
que o
o PFS
PFS P
Péé igual
lei do
do processo
processo P*
P * se
se ee somente
se o
o limite
limite
probabilidades,
igual àà lei
somentese
da
freqüência relativa
relativa é
é igual
igual a
a P,
P , ou
ou seja,
seja, ocorre
ocorre calibração
isto independe
da freqüência
calibração perfeita,
perfeita, ee isto
independe
da
especificação ele
P * . Assim,
Assim, oo uso
uso da
ela curva
curva de
de calibração
calibração para
para avaliação
avaliação de
ele previsões
previsões
da especificação
de P*.
segue
o princípio
princípio foice
forte preqüencial.
preqüencial.
segueo
subjetivista, uma
uma distribuição
distribuição de
de proba.bilidades
probabilidades para
para o
o processo
processo é
é aa
Seguindo a
a visão
Seguindo
visão subjetivista,
um determinado
determinado indivíduo
indivíduo sobre
este processo,
processo, o
o que
que garante
garante sua
existência.
opinião de
de um
opinião
sobre este
sua existência.
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A
em que
que cada
cada previsão
prev1sao rn
Pn para
para Yn
dadas as
as lnlormaçoes
informações disponíveis
A situação
situaçãoem
yn claras
aisponivelsaté
ate oo
instante n
n éé igual
probabilidade condicional
obtida aa partir
partir da
da lei
do processo
( P*)
instante
igual àà probabilidade
condicional obtida
lei do
processo (P*)
corresponde à
à situação
situação de
de melhor
possível, pela
pela própria
própria definição
definição ele
previsão
corresponde
melhor previsão
previsão possível,
de previsão
como probabilidade.
probabilidade.
como
Se,
conforme aa lei
lei P*
P * do
do processo,
processo, as
as previsões
previsões em
em alguns
alguns instantes
são iguais
iguais aa p,
p, a
a
Se, conforme
instantes são
partir de
de julgamentos
julgamentos de
ele permutabilidade
para estas
obtém-se aa convergência
convergência
partir
permutabilidade pala
estas observações
observações obtém-se
elo
limite da
ela freqüência
relativa para
para uma
uma variável
com média
média p.
p.
do limite
freqüência relativa
variável aleatória
aleatória com

4.4
4.4

Medida
escalar de
de
Medida escalar
de confiabilidade
confiabilidade ee Encore
Escore de
Brier
Brier

Considere o
o processo
processo estocástico
estocástico (yn)
(Yn) em
em que
que cada
cada variável
Yn pode
pode assumir
assumir
Considere
vai'lavei aleatória
aleat(áriayn

rr valores.
valores. Para
as variáveis
observadas Yn,
defina o
o vetou
vetor r-dimensional
r-dimensional y.
Yn tal
tal que
que cada
cada
Para as
variáveis observadas
g/., defina
componente
Ynj =
= 1(,.:j),
l(Yn=j) , com
com l1 denotando
denotando aa função
indicadora. Seja
Seja Pn
previsão
componente3/«J
função indicadora.
p. uma
uma previsão
vetorial para
para a
a variável
variável aleatória
aleatória yn
Yn com
com cada
cada componente
componente p«.Í
Pnj igual
igual àà probabilidade
vetorial
probabilidadedo
do
evento (yn
(Yn =
j) ee P
P =
= {pi,
, m} oo conjunto
conjunto dos
dos diferentes
valores assumidos
assumidos
evento
= .j)
{p{, ii '= 1,
l, ... . .. ,m}
diferentes valores
N vetores
ele previsões.
previsões.
pelos ]V
pelos
vetores de

Uma medida
medida de
de confiabilidade
confiabilidade que
mede aa distância
distância entre
previsão e
e a
a frequência
freqüência
Uma
que mede
entre aa previsão
pode ser
expressa por
por
relativa pode
relativa
ser expressa

j\;J e=

1
N

m

.

L Ni(Pi E ]v:(p; -

w'. - # i=l
Z

.

.

.

f1)(p i - fi)',

:r:)(p: - í:y,

(4.1)

(4-1)

em
que .ÍVi
Ni éé oo número
número de
de vezes
vezes que
que aa previsão
previsão assume
valor p',
pi, Ar
N =
= I::~
Ni ee f'fi ==
em que
assume oo valor
)ll:Z:i1 AC

N;- 1)I'N
de frequências
freqüências relativas
relativas ele
cada uma
uma das
das rr categorias
categorias com
com
I:::=ll Ynl(Pn=Pi)
AT'i
y«l(P.-Pi) éé oo vetor
vetor de
de cada
relação aos
aos AC
Ni valores
observados com
previsão p'
pi.
relação
valores observados
com previsão
Esta medida
medida pode
pode ser
utilizada como
como uma
uma medida
medida resumo
resumo da
de calibração.
calibração.
Esta
ser utilizada
da curva
curva de
Uma outra
outra medida
neste tipo
tipo de
de situação
o escore
escore de
de Brier
(Brier (1950)),
(1950)),
Uma
medida utilizada
utilizada neste
situação éé o
Brier (Brier
também conhecido
como Probability
Score (PS),
(PS), ee definido
definido pela
pela expressão
expressão
também
conhecido como
Probability Score
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Pq

l

-- .=

N

r

l

N

zz=1 .j=i

' '

.zt=l

E E (p«j - iü.-Dy - -i E(p« - y.)(p«

- x«y-

O cscore
escore de
de Brier
Brier mede
mede aa distância
distância entre
probabilidade atribuída
um evento
evento ee aa
O
entre aa probabilidade
atribuída aa um

ocorrência
elo mesmo.
mesmo.
ocorrência do
Uma
propriedade interessante
interessante do
elo escore
escore de
ele Brier
Brier (desenvolvida
(desenvolvida por
por San
ders ((1958)
1958) ee
Uma propriedade
Sanders
discutida em
em Murphy
Murphy e
e Epstein
Epstein (1967)
e Murphy
Murphy e
e Winkler
(1972)) é
é que
pode ser
ser
discutida
(1967) e
Winkler (1972))
que ele
ele pode

escrito como
da medida
variabilidade das
escrito
como soma
soma da
medida escalar
escalar de
de confiabilidade
confiabilidacle e
e uma
uma medida
medida de
de variabilidade
elas
observações
1 7n

PS=

ps -

t

~ Ni(Pi -kEM(p:
i=l

l

fi)(pi - fi)'

í')(p:

' f'y

m

t

+
1~
+ i' E

t=l

NJi(u - fi)',

&í:(«

- í;y

em que
que u
u éé um
um vetou
vetor rr x
x l1 e
e 1q
= 1,
'il = ll. ...
, r.
em
ui =
1, V/::
. . ,r
Nesta última
última expressão
expressão podemos
podemos identificar
identificar a
a primeira
primeira parcela
parcela como
como sendo
medida
Nesta
sendo aa medida
escalar de
ele confiabilidade
confiabiliclacle (4.1)
(4.1) e
e aa segunda
segunda parcela
V == ti: EZ::
I::7! 1 NJi(
fi)' referente
referente àà
escalar
parcela V
ACfi(uu - fiy
variabilidade do
elo processo
que se
se chama
chama ele
resolução do
elo previsor.
previsor.
variabilidade
processo está
está associada
associada ao
ao que
de resolução
Deste
modo, aa utilização
utilização do
elo escore
escore de
de Brier
Brier para
aferição da
da qualidade
qualidade das
das previsões
previsões éé
Deste modo,
pala aferição
medida de
con:fiabilidade com
com o
o acréscimo
acréscimo de
de um
um valor
valor que
que corresponde
equivalente
equivalenteàà ela
da medida
de confiabilidade
corresponde

àà variabilidade
variabilidade elo
processo, que
que é
é intrínseco
intrínseco ao
ao processo
processo ee não
não diz
diz respeitd
qualidade
do processo,
respeito àà qualidade
da
previsão.
da previsão

4.5
4.5

Transformada
da integral
integral de
probabilidade
Transformada da
de probabilidade

Esta técnica
técnica baseia-se
baseia-se no
no fato
fato da
da função
função distribuição
distribuição de
de uma
uma variável
variável aleatória
aleatória tet
ter
Esta
distribuição uniforme
[O , ll
1] (Esteves(1997),
(Esteves(1997), por
por exemplo).
exemplo). Assim,
Assim, para
para a
a seqüência
ele
distribuição
uniforme em
em lO,
sequência de
previsões Pn
Pn para
para yn
Yn ee valores
observados Yn
esperado, sob
distribuição P*
P* subjacente
previsões
valoresobservados
y« éé esperado,
sob aa distribuição
subjacente
ao processo,
processo, que
que os
os valores
valores de
de u«
'!.ln == Pn(yn
Pn(Yn $~ 3/.)
Yn) sejam
independentes ee apresentem
apresentem
ao
sejam independentes
distribuição empírica
aproximadamente uniforme.
Vários testes
testes podem
podem ser
ser utilizados
utilizados
distribuição
empírica aproximadamente
uniforme. Vários
para verificarmos
tem distribuição
distribuição uniforme.
uniforme. Note
Note que
critérios que
que se
se baseiam
baseiam nos
para
verificarmos se
se '!.ln
u« tem
que critérios
nos
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valores de
ele u.
'!.ln respeitam
respeitam o
o Princípio
Princípio Preqüencial,
Preqüencial, pois
pois dependem
dependem somente
das previsões
valores
somente das
previsões Pn
ee das
das observações
Yn·
observaçõesy..
Esta técnica
técnica também
permite a
a atualização
atualização das
das previsões
previsões se
verificado algum
desvio
Esta
também permite
se verificado
algum desvio
da função
função de
de distribuição
empírica com
com relação
uniforme. Para
isso, considere
considere G.
Gn um
um
da
distribuição empírica
relação àà uniforme.
Para isso,
bom PFS
PFS construído
construído para
para prever
prever os
os valores
valores de
de '!.ln
Assim, Gn
pode ser
ser utilizado
utilizado para
para
bom
u.. - Assim,
G« pode
recalibrar o
o sistema
sistema de
de previsões
Pn, sendo
Gn(Pn(-)) aa nova
nova função
função distribuição
distribuição para
para aa
recalibrar
previsões Pn,
sendo (7«(-f%,(-))
interesse }'L.
Yn,
variável de
de interesse
variável

4.6
4.6

Funções de
de perda
perda
F'unções

A escolha
de um
um sistema
sistema de
ele previsão
pode sei
ser entendido
entendido como
um problema
problema de
ele teoria
teoria
A
escolhade
previsão pode
como um
da
que aa ação
ação aa sei
ser tomada
em cada
cada instante
instante nn é
é aa escolha
escolha de
previsão
da decisão
decisão em
em que
tomada em
de uma
uma previsão

Pn+l para
variável yn+l
Yn+l (Dawid
(Dawicl (1992)).
(1992)).
Pn+i
pai'a aa variável
Ln(Y, p) uma
perda quando
quando Yn
y e
ea
a previsão
previsão para
para Yn
Pn == p.
p. Um
Seja Z,.(y,p)
Seja
uma função
função ele
de perda
yn == 3/
yn éé Pn
Um
PFS P
pode ter
ter seu
seu desempenho
desempenho avaliado
avaliado pela
pela função
perda preqüencial
preqüencial total
total
PFS
P pode
função ele
de perda
N
N

Ljv(P) = }:
L -L«(z/«,
Ln(Yn, a.).
Pn) ·
z,L(p)
n=ll

((4.2)
4.2)

Esta função
ele perda
perda leva
leva em
em conta
conta aa perda
perda de
de todas
as previsões
previsões já
já enunciadas
enunciadas até
até o
o
Esta
função de
todas as
instante N.
instante
N.
mesmo modo,
modo, um
um sistema
sistema de
ele previsão
previsão P
P definido
definido como
um SFS
SFS pode
pode ser
ser escolhido
escolhido
Do
Do mesmo
como um
numa
família P'
P =
= {{Po,0
P0, 0 C
E O},
0}, em
que cada
cada previsão
previsão Pn(0)
Pn (0) depende
depende de
de 0.
0. V
m modo
modo
numa família
em que
Um
"plug-in"
ele obtermos
obtermos uma
uma previsão
previsão independente
independente de
ele 0
0 éé definido
pela substituição
substituição de
ele 0
"plug-in" de
definido pela
a
pelo
minimiza aa função
função de
ele perda
perda
pelo valor
valor 0 que
que minimiza
7V
N

L'fv(0) =
Lh(0)

L Ln(Yn,
Pn(0)).
(g/«,Pn(0)).

n=ll

Para avaliarmos
avaliarmos as
as previsões
previsões produzidas
produzidas pelo
pelo SFS
acima, definimos
definimos aa função
função ele
perda
Para
SFS acima,
de perda
preqüencial acumulada
acumulada por
por
preqiiencial

L'fv(P) =
z.h(p)

JV
N

Ll Ln(Yn,
Pn(ê)).
(y«,&.(õ)).

n=l
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Como .]a
já lo]
foi estudado
estudado anteriormente,
anteriormente, aa el]minaçao
eliminação clo
do parâmetro
parâmetro a0 também
também pode
pode ser
Como
se].
feita de
ele modo
modo bayesiano
bayesiano ee a
a avaliação
avaliação segue
segue em
em função
função de
de VN(P).
feita
th(P).
Uma característica
característica desejável
desejável em
em um
um PFS
PFS pode
pode ser
ser a
a minimização
minimização de
de alguma
alguma função
função de
de
Uma
perda definida,
sendo que
que cada
cada função
de perda
perda estão
estão associada
associada aa diferentes
diferentes propriedades
propriedades
perda
definida, sendo
função de
ele interesse pala
para as previsões.
de
que utilizam
utilizam funções
funções de
de perda
perda Z,.
Ln tais
tais que
que oo mínimo
mínimo
Podemos
escolher procedimentos
Podemos escolher
procedimentos que
ela Ee.
IEQJLn(Yn,
Pn)] éé obtido
obtido quando
quando Pn
Pn == Q«,
Qn, ou
ou seja,
seja, elas
garantem que
que aa pei'da
perda esperada
da
IZ;.(}q., a,)j
elas garantem
esperada
éé mínima
quando aa pi'evasão
previsão (opinião)
(opinião) Pn
Pn éé sincera
sincera (Dawid
(Dawicl (1986)).
(1986)). Tais
Tais funções
funções de
ele perda
perda
mínima quando
são
de negras
regras próprias
próprias cle
de escore
escore e
e dizemos
dizemos que
que são
são estritas
estritas se
se este
este mínimo
mínimo é
é
são chamadas
chamadascle
deste tipo
tipo podem
podem ser
ser utilizadas
utilizadas para
para incentivar
incentivar um
um indivíduo
indivíduo a
a enunciar
enunciar
único. Regras
Regras deste
único.
uma previsão
previsão /3:
Pn sincera,
sincera, já
já que,
que, se
se ele
acha que
que a
a distribuição
distribuição de
ele Xn
Yn éé Q.,
Qn, então
então a
a previsão
previsão
uma
eleacha

Pn == (2.
Qn minimiza
função de
ele perda
perda esperada.
Neste contexto,
ele previsão
previsão que
que
Pn
minimiza aa função
esperada. Neste
contexto, sistemas
sistemas de
minimizam uma
uma regra
própria apresentam
apresentam previsão
mais próxima
próxima da
da distribuição
distribuição Q.
Qn de
de
minimizam
regra pr(5pria
previsão mais

y

Exemplos de
ele regras
regras próprias
próprias de
ele encore
escore são
são o
o escoie
escore de
de Brier
Brier e
eo
o encore
escore logaritmo.
O
Exemplos
logaritmo. O
módulo das
diferenças entre
entre previsões
observações éé um
um exemplo
exemplo de
ele regra
regra imprópria.
imprópria.
módulo
das diferenças
previsões ee observações
podem ser
ser utilizadas
utilizadas na
na definição
definição da
ela função
função de
de perda
preqüencial
Estas
regras de
de escore
escore podem
Estas regras
perda pieqüencial
definida
para as
as Ar
N observações.
definida para
observações.
Para
o comportamento
comportamento assintótico
assintótico da
da função
função de
ele perda
perda preqüencia1
preqüencial (4.2),
(4.2) , conconPara estudar
estudar o
sidere aa lei
lei P*
P* subjacente
subjacente ao
ao processo.
processo. Para
Para Z«
Ln uniformemente
uniformemente limitada
sob algumas
algumas
sidere
limitada ee sob
suposições de
de mensurabilidade
mensurabilidade (Dawid
(Dawid e
e Vovk
Vovk (1999)
(1999) ee Shiryayev
Shiryayev (1984)
(1984) corolário
corolário do
suposições
do
teorema Vl1.5.1),
VII. 5 .1), aa diferença
cliferen ça
teorema

z,R,(p)- z,h(Q)
um supermartingal
supermartingal com
com incrementos
incrementos limitados,
limitados, e
e com
com probabilidade
P* igual
sob P*
éé sob
P* um
probabilidade P*
igual aa
1l temos
temos
liminf
(LN(P) - t&(Q))
LN(Q)) << .«.
oo.
ljm
l«f(Lh(P)
N---+(n
N---+co
Esta propriedade
propriedade assintótica
assintótica sugere
sugere aa rejeição
rejeição ele
sistemas de
ele previsão
previsão P
P com
função
Esta
de sistemas
com função
ele peida
perda acumu]ada
acumulada L
iv( P) se
se existe
um sistema
sistema Q
Q ta]
tal que
que
de
Lh(1:')
existeum
22
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liminf
(LN(P) --- -Ch(Q))
LN(Q)) == oo.
ljm
i«f (Zi,(P)
m.
N---t oo
Na prática,
prática, estas
estas funções
ele perda
perda são
são medidas
medidas ele
aferição da
ela qualidade
qualidade de
ele um
um sistema
sistema
Na
funções de
de aferição
de previsão
previsão com
com um
um número
de previsões,
previsões, e
e este
este comportamento
comportamento assintótico
assintótico nos
nos
de
número finito
finito de
ele um
um sistema
sistema que
que minimize
minimize aa função
ele perda
perda preqüencial
preqüencial acumulada.
acumulada.
sugere
escolha de
sugere aa escolha
função de

4.77
4.

Escora de
de Brier
De Finetti
Escore
Brier e
e medida
medida de
de De
Finetti

Considere o
o processo
estocástico (yn)
(Yn) em
em que
que cada
cada variável
variável aleatória
discreta yn
Yn pode
Clonsidere
processo estocástico
aleatória desci'eta
pode
assumir rr valores.
valores. Para
Para as
as observações
observações 3/.,
Yn, defina
vetor r-dimensionar
r-dimensional y.
Y n tal
tal que
que cada
assumir
deãna oo vedor
cada
componente 3/«.f
Yni =
com 1l denotando
indicadora. Seja
Pn uma
uma previsão
componente
= l(Yn=i),
1(v.:.j), com
denotandoaa função
função indicadola.
Seja p«
previsão
vetorial para
para aa variável
variável aleatória
aleatória yn
Yn com
com cada
cada componente
componente p.j
Pni igual
probabilidade do
do
vetorial
igual àà probabilidade
evento
(Yn == .j)
j) ee PP == {pi,
{pi, i{ == 1,
1, ....
os diferentes
diferentes valores
valores assumidos
N vetores
vetores
evento (yn
. . ,, m}
m} os
assui-lidospelos
pelos JV
ele
previsões.
de previsões.
Como
visto anteriormente,
anteriormente, a
a medida
medida escalei
escalar de
de confiabilidade
confiabiliclade pode
pode ser
ser decomposta
decomposta em
em
Como visto
duas
parcelas, uma
uma delas
delas corresponde
corresponde ao
ao escore
ele Brier
Brier e
e aa outra
outra se
variabilidade
duas parcelas,
escora de
se refere
refere àà variabilidade
elo
do processo.
processo.
O encore
escore de
ele Brier
Brier (Brier
(Brier (1950)),
(1950)), também
também conhecido
conhecido como
como Probability
Probability Score,
Score, éé uma
uma
O
função de
ele perda
perda própria
própria que
que corresponde
corresponde à
à diferença
quadrática entre
entre aa probabilidade
probabilidade
função
diferença quadrático
atribuída ao
evento (yn
(Yn =
j) ee aa ocorrência
ocorrência elo
mesmo. Este
Este escore
escore é
é expresso
expresso por
por
atribuída
ao evento
= .j)
do mesmol

N

ps - -# E
''

r

l

E (p«j - iü.-a)'

N

- # E(p«

n=1.j=1

''

n=l

- y«)(p« - x«y

Seja
Jr oo simplex
simplex contido
definido pela
equação >1:;:i
I::i.=l z{
Xi =
= 1,
1, com
com zi
Xi ?
~ O,
Vi ==
Seja /'
contido em
em !W
W' ee definido
pela equação
0, V{
1, ....
Associando cada
cada observação
observação Yi
um vértice
vértice y{
Yi elo
Jr, ee cada
cada previsão
previsão aa
1,
. . ,, r.
r. Associando
3/iaa um
do simplex
simplex /',
um
ponto deste
deste simplex,
simplex, a
a medida
ele De
De Finetti(1972)
Finetti (1972) corresponde
corresponde à
à distância
um ponto
medida de
distância euclidiana
euclidiana
entre
sua respectiva
respectiva previsão.
previsão. Esta
medida também
também éé uma
uma negra
regra própria.
entre aa observação
observação ee sua
Esta medida
própria.
Para a
a n-ésima
n-ésima observação,
observação, aa medida
medida de
ele De
De Finetti
Finetti éé definida
definida por
por
Para

JW/n

y«)(P«
23
23

r«y

Uma
medida definida
definida para
para N
N observações
observações é
é aa média
média aritmética
aritmética destas
distâncias
Uma medida
destas distâncias
N

l

P«

n := ]

y«)(P« - y«)'

Note que
que aa medida
ele De
De Finetti
uma medida
medida bastante
bastante parecida
parecida com
com o
o encore
escore de
ele
Note
medida de
Finetti éé uma
Brier, sendo
sendo quc
que esta
esta última
considera a
a distância
distância euclidiana
euclidiana ao
ao quadrado.
quadrado.
Brier,
última considera
medidas podemos
podemos considerar
considerar a
a função
função de
de perda
correspondente
Analogamente a
a essas
essas medidas
Analogamente
perda correspondente
ao valor
absoluto da
ela diferença
diferença entre
entre aa observação
observação ee aa previsão
previsão
ao
valor absoluto

l

iVJa

= J\T
xr

N

L
/Yn / , IUn
]

'Pnl,
nl)

7Z

n=l

em
que Pn
Pn éé aa pi'obabilidade
probabilidade de
de Xn
Yn == Yn·
em que
y«.
Esta medida
medida não
não é
é uma
regra própria
escore. Por
Por exemplo,
uma variável
variável
Esta
uma regra
própria ele
de encore.
exemplo, considere
considereyY uma
da ocorrência
ocorrência de
ele cara
cara em
em um
um lançamento
de moeda.
Se a
a probabilidade
probabilidade de
ele
indicadora da
indicaclora
lançamentode
moeda. Se
Y
cara éé Q(1)
Q(l) =
= 0,8,
0,8, então
então oo mínimo
do valor
valor esperado
esperado IEQ[Nía(Y,
y ser
ser cara
mínimo do
@QIMa(y, P)]
P)j éé atingido
atingido

quando P(1)
P( l) == 1.
quando
1.

4.8
4.8

Verossimilhança Preqüencial
Preqüencial
Verossimilhança

Considere
processo estocástico
estocástico (Yn)
com cada
cada variável
variável aleatória
aleatória yn
Yn assumindo
assumindo valores
Considere oo processo
(yn) com
valores
em
um conjunto
conjunto .Y
X qualquer.
qualquer. Seja
Seja Pn
Pn aa previsão
previsão para
para Yn
dadas as
as observações
observações ee previsões
previsões
em um
Yn dadas

anteriores.
anteriores.
A verossimilhança
LP,N para
para oo sistema
sistema de
ele previsões
previsões P
P ee seqüência
de dados
dados
A
verossimilhança preqüencial
preqüencial LP.W
sequência de
y(N) (Dawid
(Dawicl (1994))
(1994)) éé definida
por
y(N)
definida por

N
N

Lp,JV '=
Lp,/v

IT
Pn(Yn),
TT pn(y«),

bk=Il

em que
que Pn(y«)
Pn(Yn) éé aa probabilidade
probabilidade de
de yn
Yn == Yn
previsão Pn.
em
y« segundo
segundo aa previsão
Pn.
A partir
partir da
da verossimilhança
verossimilhança preqüencial,
preqüencial, podemos
podemos obter
preqüenA
obter aa log-verossimilhança
log-verossimilhança preqüen.
cial e
e trabalhar
trabalhar com
com a
a função
função ele
perda acumulada
acumulada
cial
de perda

]v
N
LN(P)
=
L
log Pn(Yn)Zh(P)
}: l0gPn(y«).
n=Il
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(Pn(Yn)),
- log
logaritmo -escore logaritmo
o escore
considerando-se o
acumulada considerando-se
perda acumulada
de perda
função de
Essa éé aa função
Essa
log (Pn(y«)),
Pn
previsão a,
de previsão
valores de
com valores
P com
previsão -P
de previsão
sistemas de
Para sistemas
própria. Para
regra própria.
uma regra
constitui uma
que constitui
que
perda.
de perda.
funções de
para funções
apresentados para
resultados assintóticos
os resultados
todos os
valem todos
limitados, valem
limitados,
assintóticos apresentados
verossimientre as
razão entre
a razão
considerar a
podemos considerar
Q, podemos
P ee Q,
previsão P
de previsão
sistemas de
dois sistemas
Para dois
Pala
as verossimipreqüenciais
lhanças preqüenciais
Ihanças

A;«(Q, p)

.UP.N

(4.3)
(4.3)

probabilidade subjetiva),
de probabilidade
(medida de
processo (medida
ao processo
subjacente ao
lei subjacente
como lei
P como
Considerando P
Considerando
subjetiva),
probabilidade
com probabilidade
A com
um valor
a um
converge a
negativo ee converge
um martingal
P) éé um
J\N(Q, P)
Aw(Q,
martingal não
não negativo
valor finito
finito A
limite
com limite
verossimilhanças com
ele verossimilhanças
razões de
ele razões
seqüência de
de uma
observação de
modo, aa observação
Deste modo,
1.
1. Deste
uma seqÍiência
razão
sistemas desta
os sistemas
Invertendo-se os
sistema P.
o sistema
rejeitar o
a rejeitam
leva a
nos leva
infinito nos
a infinito
tendendo a
tendendo
P. Invertendo-se
desta razão
(1984)).
(Dawid (1984)).
sistema aQ (Dawid
levam aa rejeitar
nos levam
zero nos
a zero
tendendo a
razões tendendo
que razões
obtemos que
obtemos
rejeitar oo sistema

é
J\ é
P «« Q, A
com respeito
contínua com
absolutamente contínua
medida absolutamente
é uma
P é
Quando P
Quando
uma medida
respeito aa Q, P
o
rejeitado o
poderia ser
só poderia
Assim, só
Q. Assim,
quanto Q.
P , quanto
sob r',
tanto sob
probabilidade 1,
com probabilidade
positivo com
positivo
1, tanto
ser rejeitado
probabilidade
com probabilidade
que com
nos garante
(1962) nos
Dubins (1962)
ele Blackwell
teorema de
O teorema
P. O
sistema
sistema P.
Blackwell ee Dubins
garante que
e
P e
leis P
das leis
partir das
a partir
obtidas a
o futuro
para o
condicionais pata
distribuições condicionais
as distribuições
a 1l a.s
igual a
P igual
P
futuro obtidas
mutuamente
são mutuamente
Q são
e Q
P e
se r'
Assim, se
assintoticamente indistinguíveis.
serão assintoticamente
y(n), serão
dado y("),
Q, dado
Q,
indistinguíveis. Assim,
da
denominador da
o denominador
numerador ee o
o numerador
inverter o
podemos inverter
Q), podemos
~ Q),
(P «,
contínuas (P
absolutamente contínuas
absolutamente
previsão.
de previsão.
sistema de
único sistema
um único
por um
optar por
de optar
capazes de
sermos capazes
não sermos
de verossimilhanças
razã.o de
razão
verossimilhanças ee não
equivalentes.
PFSs equivalentes.
denominados PFSs
são denominados
Q são
eQ
P e
situação, P
Nesta situação,
Nesta

4.9
4. 9

Preqüencial
Consistência
Consistência ee Eficiência
Eficiência Preqüencial

um
P * um
seja F'*
Ç JRk
0 Ç
com O
0}, com
E O},
{P0 , 0 C
distribuições P
de distribuições
família de
a família
Considere a
Considere
P' == {Po,a
.f?t ee sela
(1962),
Dubins (1962),
e Dubins
Blackwell e
de Blackwell
teorema de
Pelo teorema
0. Pelo
E O.
0C
todo 0
para todo
P *, pata
« P*,
P0 «K
que Po
tal que
PFS tal
PFS
pela
obtidas pela
o futuro
para o
previsões para
as previsões
P, as
P0 CE P',
qualquer P#
sob qualquer
igual aa l1 sob
probabilidade igual
com probabilidade
com
futuro obtidas

P0 .
partir do
previsões feitas
assintoticamente indistinguíveis
P*
P* serão
serão assintoticamente
indistinguíveis das
das previsões
feitas aa partir
do "correto"
"carreto" Po.
Vale
(1984)). Vale
(Dawicl (1984)).
para P
consistente para
ele completamente
chamado de
será chamado
caso, P
Neste caso,
Neste
P** será
completamente consistente
7' (Dawid
PFS completamente
um PFS
de um
obtenção de
a obtenção
sugere a
Cromwell sugere
ele Cromwell
lei de
ela lei
utilização da
que aa utilização
notar que
notei
completamente
25

P.
domine aa família
que domine
ele P*
escolha de
recomenda aa escolha
que recomenda
já que
consistente,
consistente,já
P* que
família P'
definimos
completa, definimos
consistência completa,
obter consistência
podemos obter
sempre podemos
nem sempre
como nem
contexto, como
Neste contexto,
Neste
assintoticamente
é assintoticamente
próxima observação
para aa próxima,
P; para
previsão /T
quando aa previsão
(simples) quando
consistência (simples)
consistência
observação é

=

;V(xn, l)1)
P; = .V(i«,
0, .rT
➔ 0,
Xn -->
exemplo, se
Por exemplo,
(1984)). Por
(Dawid (1984)).
Pn,B (Dawid
por Pn,0
obtida por
previsão obtida
igual à previsão
igual
se .Í«
um
considerado um
P; será
iguais ee Pn+
assintoticamente iguais
são assintoticamente
Pn,B são
P; ee Pn,0
1) , então
N(0, 1),
Pn,B == ./V'(0,
ee Pn,0
então Pn+
será considerado
PFS
consistente.
PFS consistente.

um SFS
0 ee Q
E O
'r/0 C
O, VO
1r(0) >> 0,
priori n-(0)
com priori
bayesiano com
SFS bayesiano
Rum
Seja R
Seja
um SFS
Q uin
SFS arbitrário
arbitrário para
para

(4.3)
R) (4.3)
AN( Q, R)
preqüenciais AJV(Q,
verossimilhanças preqtienciais
de verossimilhanças
razão de
a razão
para a
Então para
P.
P. Então
co) =
A<
➔ AR) -->
R(AN(Q, R)
1l = R(Aw(Q,
< .:«)

co)1r(0)d0,
< .»)«'(0)da,
R) ➔
j Po(AN(Q,
Po(A.w(Q, E)
--> A <

R não
que R
implica que
que implica
o que
0, o
todo 0,
quase todo
para quase
co) == 11 para
A << oo)
➔ A
R) -->
Po(AN(Q, R)
portanto, Po(Aw(Q,
ee portanto,
não
(Dawicl
nula (Dawid
medida nula
com medida
parâmetros com
de parâmetros
conjunto de
um conjunto
para um
exceto para
pode ser
pode
ser superado,
superado, exceto
um
geral, um
Em geral,
eficiente. Em
chamado de
é chamado
propriedade é
esta propriedade
com esta
SFS R
Qualquer SFS
(1984)).
(1984)). Qualquer
R com
de eficiente.
respeito
com respeito
contínua com
absolutamente contínua
mutuamente absolutamente
previsão éé mutuamente
sua previsão
quando sua
eficiente quando
é eficiente
SFS é
SFS
0.
todo 0
para todo
positiva pala
priori positiva
com priori
bayesiano com
SFS bayesiano
um SFS
aa um
é?CE O.
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Capítulo 55
Capítulo
Consideracões
sobre aa
Considerações sobre
..>

implementação
Análise
implementação da
da -z\nálise
Preqüencial
Preqiiencial
A análise
análise preqüencial
preqüencial consiste
consiste na
na análise
análise de
ele dados
dados de
de forma
forma seqüencial,
seqüencial, obtendo-se
obtendo-se
A
sempre previsões
previsões para
para aa próxima
próxima observação.
observação. Cada
Cada previsão
uma distrisempre
previsão corresponde
corresponde aa uma
distribuição de
ele probabilidades
probabilidades e
e pode
pode ser
partir de
ele modelos
modelos probabilísticos
para os
buição
ser obtida
obtida aa partir
probabilísticos para
os
dados
(verossimilhança) e
e de
de modelos
que incorporem
incorporem o
o conhecimento
conhecimento do
do pesquisador
pesquisador
dados (verossimilhança)
modelos que
sobre
quantidades ele
interesse (priori).
(priori). Finalmente,
Finalmente, as
as observações
são comparadas
comparadas com
com
sobre quantidades
de interesse
observações são
para avaliar
avaliar o
o desempenho
desempenho dos
elos modelos
modelos envolvidos
envolvidos ee elas
técnicas
suas respectivas
respectivas previsões
previsões para
suas
das técnicas
ele previsão.
de
previsão.
Em geral,
geral, aa implementação
implementação da
ela análise
análise preqüencial
preqüencial compreende
as seguintes
seguintes etapas:
etapas :
Em
compreende as
ela seqíiência
seqüência de
ele dados;
Organização da
e• Organização
dadosl
•e Escolha
Escolha do
modelo probabilístico
probabilístico para
os dados
dados da
da amostra
amostra ee para
para outras
outras infor
infordo modelo
para os
mações disponíveisl
disponíveis;
mações
método de
de previsão
previsão ee obtenção
ela previsão;
previsão;
Escolha do
do método
e• Escolha
obtenção da
elo sistema
sistema de
de previsão.
Avali ação do
e• Avaliação
previsão.
27
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Apesar da
da ordenação
ordenação destas
destas etapas
etapas parecer
bastante natural,
natural, em
podemos propor
propor
Apesar
parecer bastante
em geral
geral podemos
diversos
modelos ee métodos
métodos de
de previsão.
previsão. A
A escolha
escolha de
um único
único sistema
sistema ele
previsão será
será
diversos modelos
dc um
de previsão
baseada na
na avaliação
de tais
sistemas.
baseada
avaliação de
tais sistemas.
Nas
seções seguintes
alguns aspectos
aspectos deferentes
referentes àà escolha
escolha de
de modelos
modelos
Nas seções
seguintessão
são apresentados
apresentados alguns
de métodos
métodos de
ele previsão.
previsão.
ee de

5.1
5.1

Escolha
de modelos
modelos
Escolha de

Uma das
elas preocupações
preocupações da
ela Estatística
Estatística éé aa adoção
adoção de
de um
modelo estatístico
estatístico aa ser
utiliUma
um modelo
ser utili
com diversos
diversos objetivos,
objetivos, não
não s(5
só preditivos,
preclitivos, como
como para
para testes
testes de
hipóteses ee estimação.
estimação.
zado com
zado
de hipóteses
como ferramenta
ferramenta na
na escolha
ele um
modelo
A análise
análise preqüencial
preqüencial pode
A
pode ser
ser utilizada
utilizada como
escolhade
um modelo
que será
posteriormente de
de acordo
acordo com
os objetivos
objetivos ela
análise. A
busca por
por
que
será utilizado
utilizado posteriormente
com os
da análise.
A busca
um modelo
bom desempenho
desempenho preditivo
preclitivo éé fundamental,
fundamental, já
j á que
que na
na etapa
etapa de
ele avaliação
um
modelo com
com bom
avaliação
serão
comparadas as
as previsões
previsões obtidas
obtidas aa partir
partir elo
ser avaliado
avali ado ee quantidades
serão comparadas
do modelo
modelo aa ser
quantidades

efetivamente observadas.
efetivamente
observadas .
A escolha
escolha do
do modelo
modelo pode
ser baseada
baseada nas
nas medidas
medidas de
de avaliação
avaliação apresentadas,
apresentadas, como
A
pode ser
como aa
calibração
alguma função
função de
perda preqüencial
total. Outros
Outros critérios
critérios para
para esta
esta escolha
calibração ee alguma
de perda
preqüencial total.
escolha
podem ser
ser propostos
propostos levando-se
em consideração
consideração o
o número
número de
ele paiâmetios
parâmetros dos
dos modelos
modelos
podem
levando-seem
ele desempenho
desempenho preqüencial.
Estes critérios
critérios visam
visam aa obtenção
obtenção de
modelos
ee medidas
medidas de
preqüencial. Estes
de modelos
parc1mornosos.
parcimoniosas.
Alguns critérios
critérios são
sao propostos
propostos em
preqüencial. Dawid
Dawid
Alguns
em função
função da
da verossimilhança
verossimilhança
preqüencial.
que aa verossimilhança
verossimilhança preqüencial
preqüencial pode
pode ser
pelo critério
critério de
de
(1997) comenta
(1997)
comenta que
ser aproximada
aproximada pelo
Jeffreys-Schwartz
(Smith (1988))
(1988)) expresso
por log(-L,(d(0))
log(Lx(nJ(ê)) -- 0,5
0,5 d log(n),
log(n), em
em (lue
que dd
Jefrreys-Schwartz
(Smith
expresso por
dimensão do
do parâmetro.
parâmetro. Assim,
Assim, a
a abordagem
abordagem preqüencial
preqüencial já
já incorpora
incorpora uma,
uma certa
éé aa dimensão
certa
penalidade referente
referente à
à complexidade
complexidade dos
dos modelos.
modelos.
penalidade
Um
deste tipo
tipo de
de critério
critério éé proposto
proposto para
para aa escolha
escolha da
ordem ele
cadeia
Um exemplo
exemplo deste
da ordem
de uma
uma cadeia
de Markov
Markov em
em Dores
Dorea et
et a1.
al. (1997).
(1997). Neste
Neste caso,
caso, os
os critérios
critérios AIC,
AIC, BIC
e de
ele mínima
mínima entropia
entropia
de
BIC e
visam aa obtenção
obtenção da
da ordem
ordem da
cadeia que
que maximiza
verossimilhança sem
um acréscimo
acréscimo
visam
da cadeia
maximiza aa veiossimilhança
sem um
muito grande
no número
ele parâmetros.
parâmetros. Veremos
Veremos na
na seção
seção 7.2
7.2 que
que o
o critério
maximiza
muito
grande no
número de
critério que
que maximiza
28
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verossimilhança preqüencial
preqüencial neste
neste caso
caso não
não indica
qual a
a ordem
ordem coireta
correta do
do processo.
processo.
aa verossimilhança
indica qual
Não obstante,
em Dawid
(1992b) um
um critério
critério baseado
baseado na
na maximização
verossimiNão
obstante,em
Dawid (1992b)
maximizaçãoda
da verossimilhança
preqüencial éé utilizado
utilizado para
escolha da
da ordem
ordem do
do modelo
modelo autoregressivo.
autoregressivo . A
A partir
partir
Ihança preqüencial
pala aa escolha
de
conjunto de
de dados
dados simulados,
simulados, verificou-se
verificou-se que,
que, em
em geral,
este critério
critério encontra
encontra aa
de um
um conjunto
geral, este

verdadeira
modelo.
verdadeira ordem
ordem do
do modelo.

5.2
5.2

Escolha
do sistema
sistema de
de previsão
previsão
Escolha do

A escolha
escolha de
de um
um método
método de
de previsão
previsão está
está diretamente
diretamente relacionada
relacionada ao
seu desempenho
desempenho
A
ao seu
preditivo, sendo
este um
um aspecto
aspecto primordial
da análise
análise preqüencial.
preqüencial. Mesmo
Mesmo quando
o
pieditivo,
sendo este
primordial da
quando o
não for
for estritamente
preclitivo, aa escolha
escolha de
ele um
bom modelo
pode
objetivo
ela análise
objetivo da
análise não
estritamente preditivo,
um bom
modelo pode
ser feita
feita com
com base
na sua
capacidade de
ele propor
propor previsões
previsões bem
elas observações
ser
base na
sua capacidade
bem próximas
próximas das
observações..
Para a
a avaliação
avaliação desta
desta capacidade
capacidade é
é necessária
necessária a
a adoção
ele um
um sistema
de previsão,
Para
adoção de
sistema de
previsão, ee
espera-se que
que este
este seja
seja oo melhor
melhor possível
para cada
cada modelo.
modelo .
espera-se
possível para
Apesar
ele termos
termos definido
sistemas de
ele previsão
previsão com
com base
base nos
nos valores
valores já
já observados,
observados,
Apesar de
definidosistemas
todo conhecimento
conhecimento disponível
até o
o instante
instante n
n deve
deve ser
incorporado ao
ao modelo.
modelo. Deste
Deste momotodo
disponível até
sel incorporado
do, podemos
podemos incluir,
incluir, por
por exemplo,
covariáveis e
e nossa
nossa própria
própria opinião
opinião sobre
sobre aa distribuição
do,
exemplo, covariáveis
distribuição

das
das variáveis
variáveis em
em estudo.
estudo.
A propósito,
observe que
instante n
n +
+ 1l dispomos
dispomos das
elas seqüências
ele observações
observações
A
propósito, observe
que no
no instante
seqüências de
y(n)
y(n) ee

ele
suas respectivas
respectivas previsões
previsões Pi,
Pn, Portanto,
Portanto, podemos
de suas
PI, ....
. . , Pn.
podemosutilizar
utilizar aa informação
informação

proveniente da
ela avaliação
avaliação do
do sistema
ele previsões
previsões para
para produzir
produzir uma
uma nova
nova previsão,
prev1sao, ou
proveniente
sistema de
ou
recalibrar o
o sistema
sistema como
como foi
foi mencionado
no Capítulo
4.
seja, recalibrar
sela,
mencionado no
Capítulo 4.
Também aa respeito
respeito da
da escolha
escolha do
do sistema
sistema de
previsão, podemos
podemos considerar
considerar situações
situações em
em
Também
de previsão,
que diversas
previsões Pk,n,
k=
= 1,
K são
são propostas
para a
a mesma
variável Yn.
que
divel'sas previsões
Pk.«, Ã;
1, .. .. .. ,, /r
propostas pai'a
mesma variável
yn. Devido
Devido
de uma
uma definição
definição de
de coerência
coerência coletiva
coletiva ((seção
seção 2.1),
2.1), há
há inúmeros
inúmeros modos
modos de
de
àà inexistência
inexistênciade
propor
uma só
só previsão
previsão (distribuição
(distribuição consenso)
consenso) aa partir
partir de
de várias
várias (Loschi(1992)).
(Loschi (1992)).
propor uma
Quanto àà avaliação
avaliação de
de um
estatístico, podemos
podemos construir,
construir, por
por exemplo,
exemplo, um
um
Quanto
um modelo
modelo estatístico,
sistema
estatístico de
de previsão
previsão (SFS)
(SFS) utilizando
utilizando este
este modelo
modelo para
para definir
definir aa família
de
sistema estatístico
família de

P == {Pú,0
{P0 , 0 C
E O}.
0}. Após
Após aa construção
previsões pertencentes
P, aa
distribuições
distribuições P'
construção ele
de previsões
pertencentes aa P',
29
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eliminação da
da dependência
dependência de
ele é?
0 pode
pode ser
obtida pelos
pelos métodos
métodos "plug-in"
"plug-in" ou
ou bayesiano.
bayesiano.
eliminação
ser obtida
Para análises
análises estatísticas
estatísticas cujo
objetivo não
não é
é aa produção
produção de
ele previsões,
previsões, o
o modelo
modelo esesPara
cujo objetivo
tatístico utilizado
utilizado pode
pode ser
ser avaliado
avaliado preqüencialmente.
preqüencialmente. Assim,
Assim, num
num teste
ele igualdade
tatístico
teste de
igualdade
ele duas
duas médias
médias utilizando-se
utilizando-se o
o modelo
modelo normal,
normal, este
definir aa família
família papade
este modelo
modelo pode
pode definir

= {P
0, 0
{Po,0

ramétrica P
ramétiica
P =

E O}.
0}.
C

escolha da
da técnica
de previsão
previsão não
não fica
definida pelo
pelo
AA escolha
técnica
de
.Hca definida

problema ee diversas
diversas técnicas
técnicas podem
podem ser
ser utilizadas.
utilizadas.
problema
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Capítulo 6
6
Capítulo
Recalibração
Recalibração vs
vs Coerência
Coerência
Dawid (1982)
( 1982) demonstra
demonstra que
que com
com probabilidade
II igual
se v7{
77; -->
----+ oo,
oo, então
então ./}
Íi -1ri
----+
Dawid
probabilidade ll
igual aa 1,
1, se
ai -->

O,
em que
que ll
II é
é uma
distribuição conjunta
conjunta pala
para todo
todo o
o processo
processo ee dentre
dentre as
as T/i
0, em
uma distribuição
v7iobservações
observações
cuja previsão
previsão pertence
ao intervalo
intervalo /{,
li, calculamos
calculamos a
a proporção
proporção ./}
Íi de
de sucessos
sucessos e
e aa média
7ri
cuja
pertence ao
média n{
elas previsões.
previsões.
clãs
Isto quer
quer dizer
dizer que
que assintoticamente
o pievisor
previsor tem
tem certeza
certeza de
de que
suas previsões
previsões são
Isto
assintoticamenteo
que suas
são
bem calibradas
calibradas (Loschi(1992))
(Loschi(1992)) (este
(este resultado
resultado vale
vale com
com II-probabilidade
se é
é que
que isto
isto
bem
ll-probabilidade 1,
1, se
tem algum
algum significado).
significado).
tem
Para obter
obter este
resultado, Dawid
Dawid exige
que aa inclusão
inclusão dos
dos eventos
eventos que
que comcomPara
este resultado,
exige somente
somente que
põem a
a curva
curva de
de calibração
calibração seja
seja determinada
determinada antes
antes da
de tais
tais eventos
utiliza
põem
da ocorrência
ocorrência de
eventos ee utiliza
uma
distribuição conjunta
conjunta II
sobre todos
todos os
os eventos
eventos obtidos
partir das
elas futuras
futuras obserobseruma distribuição
ll sobre
obtidos aa partir
vações (yn).
(Yn).
-ções
O teorema
teorema estabelece
estabelece a
a boa
boa calibração
calibração assintótica
assintótica para
conjunto de
ele dados.
dados. Um
O
para todo
todo conjunto
Um
conjunto de
ele observações
observações construído
construído aa partir
partir da
da distribui
ção ll
II que
como contra
conjunto
distribuição
que serve
serve como
contra
exemplo para
para este
este resultado
resultado éé apresentado
apresentado em
em Oakes
Oakes (1985).
(1985) . Assim,
Assim, não
não há
há como
garantir
exemplo
como garantir
a existência
existência de um sistema
previsão calibrado
calibrado para
para qualquer
qualquer conjunto
conjunto de observações
observações
sistema de previsão

(Yn), oo que
necessidade da
da contínua
contínua avaliação
avaliação das
das previsões
previsões obtidas
obtidas ee eventuais
eventuais
(y«),
que reforça
reforça aa necessidade
..,,l;h.,,ÃP.
recalibrações.
WYVvu-

entre recalibração
recalibraçã.o e
e coerência
coerência é
é discutido
discutido em
em vários
trabalhos (Dawid
(Dawid
Um dilema
Um
dilema entre
vários trabalhos
(1982) e
e Loschi
Loschi (1992)).
(1992)) .
(1982)
31

É
amplamente discutida
discutida na
na literatura
literatura aa incoerência
incoerência da
da recalibração,
seja, do
do proproE amplamente
recalibração, ou
ou sqa,
cedimento
que envolve
da previsão
previsão Pn
posterior utilização
utilização de
de uma
cedimento que
envolveaa produção
produção da
p. ee posterior
uma uma
uma
transformação 'I para
para recalibrar
recalibrar esta
esta previsão,
previsão, sendo
que ao
ao enunciar
enunciar p«
Pn aa informação
informação
transformação
sendo que
disponível no
no momento
momento de
de enunciar
enunciar p«
Pn ee 7(p«)
,(Pn) éé aa mesma.
mesma.
disponível
Na abordagem
abordagem preqüencial,
preqüencial, é
é esperado
esperado que
sejam utilizadas
utilizadas todas
todas as
as informações
informações disdisNa
que sejam
poníveis até
até o
o presente,
presente, inclusive
inclusive a
a própria
própria calva
curva de
de calibração
calibração empírica
empírica para
para aa produção
produção
poníveis
ele previsões.
previsões. Assim,
Assim, uma
previsão p«+l
Pn+I que
que ainda
ainda não
utilizou a
a informação
informação da
curva
de
uma previsão
não utilizou
da curva
ele calibração
calibração pode
pode ser
ser entendida
como urna
previsão preliminar
preliminar que
que ainda
ainda será
recalibrade
entendida como
uma previsão
será iecalibrada.
nenhum momento
momento estão
estão sendo
propostas duas
distintas para
para a
a mesma
mesma
da. Em
Em nenhum
sendo propostas
duas previsões
previsões distintas
quantidade,
que seria
seria incoerente.
incoerente.
quantidade, oo que

É importante
importante verificar
verificar que
que aa recalibra.ção
recalibração é
é coerente
já que
que isto
isto requer
requer
E
coerente temporalmente,
temporalmente,já
somente aa coerência
coerência estática
ela previsão
em cada
cada instante
instante ee aa atualização
atualização da
da previsão
somente
estática da
previsão en]
previsão
pode ser
ser obtida
quanto à
à transformação
transformação adorada.
adotada. Linclley
pode
obtida sem
sem restrições
restriçõesquanto
Lindley salienta
salienta que
que aa
;.f..m-.=.
,].
.< ,.1:1...,=.
.1+.,.
-+Á
,];.nA-Í-,.]
+.....]A
na-+..4ele iiiai
má
calibração
alteracücb
a. ;.{n"m-,.'n
informação
até ..+.'.
então disponível
informação
xlilvi
iiicb\rcüv \xv
\./(xii
vi cb\s-c&v
caiu\-i
iiiivi
iiic&\-(bv CDu\\-iiuc&v
\xlol/veia vvi tornando,
uvi iiafii\xv) portanto,
/\ll u(bllu\J)
natural a
a recalibração
recalibração (Loschi(1992),
(Loschi (1992), comentário
comentário de
ele Dawid(1982)).
Dawicl(1982)).
natural
O
próprio Dawid
Dawid (discussão
( discussão (1982))
( 1982)) ressalta
natureza dinâmica
elos sistemas
ele
O próprio
ressalta aa natureza
dinâmica dos
sistemas de
previsão em
em que
que cada
cada previsão
previsão éé produzida
num instante
diferente ee não
não deve
deve ser
entendida
previsão
produzida num
instante diferente
ser entendida
como
uma probabilidade
probabilidade condicional
condicional calculada
probabilidade conjunta
conjunta II
como uma
calculada aa partir
partir de
de uma
uma probabilidade
ll
escolhida no
no instante
instante zero
zero para
para todos
todos os
os possíveis
possíveis eventos
eventos da
da sequência
seqüência (Yn)escolhida
(Xn).
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Capítulo 77
Capítulo
Aplicações
Aplicações
reais
problemas reais
em problemas
preqüencial em
implementação ela
ilustrar aa implementação
ele ilustrar
intuito de
o intuito
Com o
Com
da análise
análise preqÍiencial
discutidas:
apresentadas ee discutidas:
são aplesentadas
aplicações são
quatro aplicações
estatística, quatro
inferência estatística,
ele inferência
de
infantil
mortalidade infantil
de mortalidade
Índice de
•e Índice
português
no português
acentuais no
contornos acentuais
ele contornos
Modelagem de
•e Modelagem
mieloma
de mieloma
diagnóstico de
o diagnóstico
após o
Sobrevivência após
e• Sobrevivência
autoregressivos
modelos autoregressivos
com modelos
temporais com
Séries temporais
e• Séries

7.1
7 .1

+,.

Índice de
infantil
mortalidade infantil
de mortalidade
Indice

mortalidade
ele mortalidade
risco de
elo risco
previsão do
proporcionem aa previsão
que proporcionem
estudos que
ele estudos
desenvolvimento de
O desenvolvimento
O
pediátricos.
tratamentos pediátricos.
ele tratamentos
eficácia de
ela eficácia
avaliação da
na avaliação
principalmente na
importante principalmente
infantil éé importante
infantil
trano tramortali ty) no
of mortality)
index of
(Paediatric index
PIM (Paediatric
índice PIM
proposto oo índice
finalidade, foi
esta finalidade,
Com
Com esta
foi proposto
dados
de dados
conjunto de
um conjunto
modelo logístico
um modelo
utilizando-se um
(1996), utilizando-se
al (1996),
et a1
F . et
Shann F.
balho ele
balho
de Shann
logístico ee um
Inglaterra.
na Inglaterra.
Austrália ee na
na Austrália
terapia intensiva
de terapia
unidades de
em unidades
pacientes internados
de pacientes
de
internados em
intensiva na
realidade
adaptado àà realidade
infantil adaptado
mortalidade infantil
de mortalidade
de risco
índice de
um índice
construir um
de construir
fim de
A fim
A
risco de
Paulo,
de São
Universidade de
Universitário da
Hospital Universitário
elo Hospita]
grupo de
brasileira, um
biasi[eira,
um grupo
de estudos
estudos do
da Universidade
São Pau]o,
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diversas
Fernandes, mediu
Iracema Fernandes,
Dra. Iracema
e Dra.
Fernandes e
Carlos Fernandes
José Carlos
pelo Dr.
coordenado pelo
coordenado
Dr. José
mediu diversas

característicasem
bebês.
480 bebés.
em 480
características
brasileiro
infantil brasileiro
ele mortalidade
índice de
o índice
australiano, o
estudo australiano,
ao estudo
análogo ao
modo análogo
De modo
De
mortalidade infantil
logit
ligação logit
ele ligação
funções de
com funções
generalizado com
linear generalizado
modelo linear
adotando-se oo modelo
obtido adorando-se
foi obtido
também foi
também
são:
estudo são:
neste estudo
utilizadas neste
variáveis utilizadas
As variáveis
(1989)). As
Nelcler (1989)).
e Nelder
(McCullagh e
probit (McCullagh
ee probit

Pup:
Pup:

mm
3 mm
de 3
dilatação de
têm dilatação
pupilas têm
as pupilas
ambas as
valor l1 se
o valor.
Assume o
pupilar. Assume
Reação pupilar.
Reação
se ambas
contrário .
caso contrário.
O, caso
fixas ee 0,
ee são
são fixas

Espe:
Espe:

l
E
categorias:
seguintes categorias
elas seguintes
uma
assumir
Pode asse
específico. Pode
Diagnóstico específico.
mir uma
das
Diagnóstico

Cardio-pulmonar;
Parada Cardio-pulmonarl
= Parada
11 =
grave;
Imunodeficiência graves
2 == Imunodeficiência
2
indução;
primeira induçãol
ela primeira
antes da
linfoma antes
ou linfoma
Leucemia ou
= Leucemia
3=
3
central;
nervoso centrall
sistema nervoso
elo sistema
Sangramento do
= Sangramento
44 =
miocarcliopatia;
ou miocardiopatial
Miocarclite ou
= Miocardite
55 =
hipoplásico;
esquerdo hipoplásicol
Ventrículo esquerdo
= Ventrículo
66 =
pelo HIV;
Infecção pelo
77 =
= Infecção
VIVI
ele Down);
síndrome de
com síndrome
pacientes com
dos pacientes
o dos
que o
(menor que
35 (menor
< 35
QI <
8 == QI
8
Down);
neuroclegenerati va.
Desordem neurodegenerativa.
= Desordem
99 =
Ele:
Ele:

contrário.
caso contrário.
O, caso
internação ee 0,
houve internação
se houve
valor l1 se
o valor
Assume o
eletiva. Assume
Admissão eletiva.
Admissão

Vm:
Vm:

de
hora de
primeira hora
na primeira
intubado na
foi intubado
paciente foi
o paciente
se o
Indica se
Mecânica. Indica
Ventilação Mecânica.
Ventilação
;ntprn

nr n
internação.

Be:
Be:

Base
excess.
Base excess.

Pas:
Pas:

Pressão
sistólica.
arterial sistólica.
Pressão arterial

Fio2:
Fio2:

oxiou oxitraqueal ou
intubação traqueal
houve incubação
se houve
( 0 2 ). Indica
oxigênio (02).
de oxigênio
inspirada de
Fração inspirada
Fiação
Indica se

tenda.
tenda.
Pao2:
Pao2:

( 0 2 ).
oxigênio (02).
de oxigênio
arterial de
Pressão arterial
Pressão

verossimilhança
de máxima
método de
pelo método
realizado pelo
propostos foi
modelos propostos
elos modelos
ajuste dos
O ajuste
O
foi realizado
máxima verossimilhança
50
ele 50
amostra de
utilizada uma
foi utilizada
Primeiro, foi
computacional S-Plus.
pacote computacional
o pacote
utilizando-se o
utilizando-se
S-Paus. Primeiro,
uma amostra
incluído
foi incluído
dado foi
cada dado
seguir, cada
A seguir,
modelos. A
elos modelos.
coeficientes dos
elos coeficientes
a estimação
para a
bebês pala
bebês
estimação dos
34
34

na amostra
O logaritmo
logaritmo da
da verossimilhança
verossimilhança preqüencial
para oo modelo
modelo
na
amostra seqüencialmente.
seqüencialmente. O
preqüencial para
-8028,76 e
e para
para o
o probit
probit é
é -35249,50.
-35249,50. A
A seguir
são apresentadas
apresentadas as
as curvas
de
logístico éé -8028,76
logístico
seguirsão
curvas de

,,l;h.,,;.
calibração.
vwxJR/luywv-
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O.O

0 ,2

0.4

0 .6

o.a

Previsao

Fig.
Curva de
de calibração
calibração para
para oo modelo
modelo togit
logit.
Fig. 2.
2 Czrua

O.O

0 ,2

0.4

0.6

o.a

Previs.ao

Fig. 33. Clurua,
Curva de
de calibração
calibração pctra
para oo modelo
modelo probit
probit.
Fig.
A partir
partir desses
desses gráficos
gráficos ee dos
dos valores
valores dos
dos logaritmos
logaritmos da
da verossimilhança
verossimilhança preqüencial
preqüencial
A
parece mais
mais apropriado
apropriado para
construção do
do
podemos concluir
conchúr blue
que o
o modelo
logístico parece
podemos
modelo logístico
para aa construção

índice
mortalidade PIM.
PIM .
índice de
de mortalidade
36

7.2
7.2

Modelagem de
de contornos
contornos acentuais
acentuais no
no português
Modelagem
português

Esta
aplicação envolve
envolve aa modelagem
modelagem de
de contornos
do português
europeu
Esta aplicação
contornos acentua.is
acentuais do
português europeu
como
cadeias de
de Markov
Ma.rkov de
alta ordem
ordem apresentado
a.presenta.elo em
Dorea. et
et a1.
al. (1997).
Neste
comoca.delas
de alta
em Dores
(1997). Neste
ele escolha
escolha. da
ela ordem
ordem da
da cadeia
cadeia de
de Markov:
Ma.rkov: os
os
trabalho são
a.presentados três
três métodos
métodos de
trabalho
são apresentados
critérios de
ele informação
informação de
de Akaike
Akaike e
e Bayesiano
Bayesiano ee o
o critério
critério de
de mínima
mínima entropia.
entropia.
critérios
Um
contorno acentual
acentual éé definido
definido pela
pela seqüência
seqüência de
ele elementos
elementos acentuados
acentuados ee não
não acenacenUm contorno
dois elementos
elementos acentuados.
acentuados. Estas
distâncias
tuados. Analisaremos
Analisaremos as
distâncias entre
tuados.
as distâncias
entre dois
Estas distâncias
estados {1,
2, 3}.
3}. Nas
Nas tabelas
tabelas 1,
1, 22 e
e3
3 são
são apresenta.podem
assumir valores
valores no
no espaço
espaço ele
podem assumir
de estados
{1, 2,
apresentaelas
as distribuições
distribuições de
ele probabilidade
probabilidade estimadas
estimadas poi
por máxima
máxima verossimilhança
verossimilhança. no
no trabalho
trabalho
das as
de Dorea.
et a1.
al. (1997)
( 1997) pala
para os
os contornos
contornos acentuais
elo português
português europeu,
europeu, considerando-se
de
Dores et
acentuais do
considerando-se
as ordens
O, 1
1 ee 2,
respectiva.mente.
as
ordens Zeiguais
iguais aa 0,
2, respectivamente.

Tabela 1:
1: Dástr
Distribuição
probabilidade para
para 1?
.e,=
Tabela
óu ção ele
de proóaóá/idade
= 0O.

Distância
Distância

1
1

2
2
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Probabilidade 0,146
0,146 0,731
0,731 0,123
Probabilidade
0,123

Tabela
2: ProóaZlà/idades
Probabilidades de
ele frans
transição
para ./e, == l.
Tabela 2:
ção para
l

Distância
1
Distância
1

22

3
3

1

0,289

0,658
0,658

0,053

2

0,112

0,737
0,737

0,151

3

0,138

0,793

0,069

partir destas
destas distribuições
ele probabilidade,
foram simuladas
simuladas seqüências
tamanho
A partir
A
distribuições de
probabilidade, foram
sequênciasele
de tamanho

e=

1000
para cada
ordem ela
O, 11 ou
ou 2.
2. A
A simulação
feita a
a partir
partir de
de uma
urna única
única
1000para
cada ordem
da cadeja,
cadeia, /= 0,
simulação foi
foi feita
distribuídas no
no intervalo
intervalo 10,
[O, 1].
A estimação
seqüência
1000 variáveis
variáveis uniformemente
uniformemente distribuídas
sequência de
de 1000
11. A
estimação
elas
probabilidades de
ele transição
segue o
o método
método de
ele máxima
máxima verossimilhança.
verossimilhança. A
A análise
análise
das probabilidades
transição segue
elas probabilidades
probabilidades de
ele transição
para os
os 50
destas
começou com
com aa estimação
estimação das
destas seqüências
seqüências começou
transição pala
50
primeiros dados.
dados . A
A seguir,
cada ela.elo
acrescentado na
na amostra
para subsequente
subseqüente
primeiros
seguir, cada
dado foi
foi acrescentado
amostra pala
elas probabilidades
probabilidades envolvidas
envolvidas ee ela
verossimilhança preqüencial.
preqüencial. Nas
Nas tabelas
tabelas
estimação das
estimação
da verossimilhança
37
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4 aa 6
6 são
são apresentados
apresentados os
obtidos para
para aa verossimilhança
verossimilhança dos
dos modelos,
modelos, para
para os
os
4
os valores
valores obtidos
coeficientes
de informação
informação de
de Akaike
Akaike (AIC)
(AIC) e
e Bayesiano
(BIC), entropia
(hk) ee oo logaritmo
coeficientesde
Bayesiano (BIC),
entropia (Ak)
logaritmo
da verossimilhança
verossimilhança preqtiencial
preqúencial (VP).
(VP). A
A ordem
ordem da
cadeia utilizada
utilizada na
simulação será
da
da cadeia
na simulação
será
denotada por
por /f ee os
os procedimentos
procedimentos de
ele estimação
estimação foram
foram calculados
calculados supondo-se
supondo-se que
que aa ordem
ordem
denotado
da cadeia
cadeia seja
seja igual
k.
da
igual aa k.
Tabela
3: Probabilidades
de fransÍção
transição /f == 2
2.
Tabela 3:
Proóaóí/idadesde

Distâncias
Distâncias

1l

2
2

3
3

1,1

0,333

0,583

0,083

1,2
1,2

0,148

0,815
0,815

0,037
0,037

1,3

0,000
o,ooo

1,000
0,000
l,ooo o,ooo

2,1

0,238

0,762

0,000
o,ooo

2,2

0,104

0,736

0,160

2,3

0,160

0,760

0,080

3,1

0,400

0,400
0,400

0,200

3,2

0,105

0,632

0,263

3,3

0,000
o,ooo

1,000
l,ooo 0,000
o,ooo

Tabela
4: Estimação
Estimação da
da ordem
ordem da
da cadeia
cadeia para
para os
dados ssimulados
conforme as
as
Tabela 4:
os dados
mw/açoscola/orbe
na Tabela.
Tabela l1 Çt
(f == QÕ.
O).
probabilidades üpreseTttada,s
apresentadas na.
probabilidades

Order Ã;
k AIC(À;)
AIC(k) BIC(k)
BIC(k)
Ordem

VP
VP

hk
hk

p-value
p-value

o
0

0,1235
-692,99 0,7347
0,7347 0,1235
1473,35
1473,35 1483,16
1483,16 -692,99

1

1474,10
1474,10

2
2

1582,18 -671,21
-671,21 0,7304
1493,84
0,7304
1493,84 1582,18

1503,55

-686,23
686,23

0,7318

0,9782
0,9782

Tabela
Estimação dü
da ordem
ordem da
da cadeia
cadeia para
para os
os dados
dados simKtados
simulados conforme
conforme as
as
Tabela 55: Estimação

probabilidades ü'presente.das
apresentadas nü
na Tabela.
Tab ela 22 Çt
(.e == \).
1) .
probabilidades

Orcler
OiderA

k

AIC(k)
AIC(k)

BIC(k)
BIC(k)

VP
VP

hk
Ak

p-value
p-vague

k=0
k=O

-700,29
1481,09
1490,91 -700,29
1481,09 1490,91

0,7385 <0,0001
< 0,0001
0,7385

k=l
k-1

1451,63
1481,08 -678,28
-678,28
1451,63 1481,08

0,7205
0,7205

k=2

1467,31
1555,65 -665,55
1467,31 1555.65
665,55

0,7171
0.7171

38
38

0,7596
0,7596

Estimação da
ela ordem
ordem da
ela cadeia
cadeia para
para os
os dados
dados sjmu/aços
simulados con/orbe
conforme as
as
Tabela
6: Estimação
Tabela 6:
Tabela 3.J ({
( f == ZJ.
2).
probabilidades (ZPrese
apresentadas
proa(zoz&z(za(zes
t(z(zas na
(z l(ideia

p-value
Orcler k AIC(k)
VP
AIC(k) BIC(A)
BIC(k)
hk
OrderÃ;
VP
hk
p-value
1543,62 -732,25
-732,25 0,7649
0,7649 <0,0001
<0,0001
k=O 1533,80
#=0
1533,80 1543,62
k=l
h=1

1504,28
1533,73 -707,99
-707,99
1504,28 1533,73

0,7469
0,7469

k=2
b-2

1549,90 -665,00
1461,56
1461,56 1549,90
665,00

0,7142
0,7142

<0,0001
<0,000]

ela cadeia
cadeia de
de acordo
com os
os critérios
critérios de
de Akaike
Bayesiano deve
eleve ser
ser escolhida
escolhida
A ordem
ordem da
A
acordo com
Akaike ee Bayesiano
ele modo
minimizar os
os coeficientes
coeficientes AIC
AIC ee BIC,
Outro possível
de
modo aa minimizar
BIC, respectivamente.
respectivamente. Outro
possível critério
critério
ordem que
que minimiza
entropia. Como
Como aa entropia
entropia do
cTesce com
com o
o
é escolhem
escolher aa ordem
é
minimiza aa entropia.
do processo
processo cresce
aumento da
da ordem
ordem da
da cadeia
cadeia ee aa partir
partir de
de certa
converge, existe
existe um
um teste
teste proposto
proposto
aumento
certa ordem
ordem converge,
em Dorna
Dorea (1997)
(1997) pata
para avaliam
avaliar a
a igualdade
entropias. Assim,
Assim, aa menor
menor ordem
para aa
em
igualdade de
de entiopias.
ordem para
qual as
as entropias
entropias são
são iguais
iguais é
é aa ordem
ordem estimada
estimada para
cadeia.
qual
para aa cadeia.
nas tabelas
tabelas anteriores,
anteriores, os
os critérios
critérios de
ele Akaike
Akaike
De acordo
acordo com
com os
os resultados
De
resultados apresentados
apresentados nas
mínima entropia
entropia apresentam
ordem (k)
estimada igual
ordem da
da cadeia
cadeia (1')
(f) utilizada
utilizada
ee ele
de mínima
apresentam ordem
(k) estimada
igual àà ordem
na simulação.
simulação. Segundo
o critério
critério Bayesiano,
Bayesiano, aa ordem
coincide com
verdadeira
na
Segundo o
ordem estimada
estimada coincide
com aa verdadeira
ordem quando
quando esta
esta éé igual
igual aa O
apresenta estimativa
estimativa igual
igual aa 1l quando
verdadeira
ordem
0 ee 1l ee apresenta
quando aa verdadeira

ordem
ordem éé 2.
2.
Outro critério
critério semelhante
de Akaike
Akaike e
e Bayesiano
Bayesiano poderia
poderia ser
ser proposto
proposto em
Outro
semelhanteao
ao de
em função
função
da verossimilhança
verossimilhança preqüencial.
preqüencial. Em
Em Dawid
Dawid (1992b),
(19926), o
o critério
critério que
que minimiza
minimiza a
a verossiverossida
preqüencial se
se mostra
mostra bastante
bastante adequado
adequado no
de processos
processos autoregressivos,
milhança
milhança preqüencial
no caso
caso de
autoregressivos,
mas
no caso
caso de
de cadeias
cadeias de
de Markov
Markov de
de alta
alta ordem,
ordem, podemos
podemos notar
que nos
nos exemplos
acima,
mas no
notar que
exemplos acima,
na ordem
ordem da
ela cadeia.
cadeia.
estas
verossimilhanças crescem
crescem com
com oo aumento
aumento na
estas verossimilhanças

7.3
7.3

Sobrevivência
o diagnóstico
diagnóstico de
Sobrevivência após
após o
de mieloma
mieloma
/-'

'B

+

.lh

+

P

'S+

JP-

i+

1

+

'S

Neste estudo,
estudo, foram
estudados os
os tempos
sobrevivência após
após o
o diagnóstico
diagnóstico de
de mi
miNeste
foram estudados
tempos de
de sobrevivência
ele 65
65 pacientes.
pacientes. Estes
Estes dados
dados podem
podem ser
encontrados no
no artigo
artigo de
ele Krall
et al
al.
eloma de
doma
ser encontrados
Krall et
(1975)
(1975). .
39
39

Os tempos
tempos foram
foram estudados
metodologia de
de análise
análise de
de sobrevivência
sobrevivência (Kalb
(KalbOs
estudados segundo
segundo aa metodologia
As variáveis
fleisch
e Prentice
Frentice (1980)),
(1980)), as
as análises
análises foram
foram feitas
feitas no
fleisch e
no programa
programa S-Plus.
S-Plus. As
variáveis
na modelagem
modelagem foram:
explicativas utilizadas
utilizadas na
explicativas
foram:
da quantidade
quantidade ele
nitrogênio no
no sangue;
sangue;
• Logaritmo
Logaritmo da
8
de nitrogênio
•e Medidas
de hemoglobina;
Medidas de
hemoglobinal
no instante
instante do
diagnóstico;
•e Idade
Idade no
do diagnósticos
Sexo;
e• Sexos
instante do
elo diagnóstico
diagnóstico.
• Clálcio
Cálcio sérico
sérico no instante
8
l
Foi utillzaclo
utilizado o
o naoclelo
modelo exponencial
exponencial de
ele modo
modo cine
que aa probab
probabilidade
elo tempo
tempo ele
sobre.Fol
ilidade
do
de sobre

maior que
que tt éé P(T
P(T >> f)
t) == exp(0t).
vivência
do indivíduo
indivíduo ser
ser maior
vivência do
ezp(Ot).
Os
coeficientes do
elo modelo
modelo foram
foram estimados
estimados de
ele modo
modo seqüencial,
começando com
com uma
uma
Os coeficientes
sequencial, começando
amostra
de 20
20 indivíduos
indivíduos e
e posteriormente
posteriormente acrescentando-se
acrescentando-se cada
cada indivíduo.
indivíduo. Após
Após o
o
amostrade
elo logaritmo
logaritmo dos
dos tempos,
tempos, o
o procedimento
procedimento ele
estimação éé semelhante
semelhante à
à metometocálculo
cálculo do
de estimação
ele modelos
modelos lineares
lineares generalizados
generalizados por
por máxima
verossimilhança.
dologia
dologia de
máxima verossimilhança.
do sistema
sistema de
ele previsão
previsão foi
foi baseada
baseada na
na transformada
probabiA avaliação
avaliação do
A
transformada integral
integral ele
de probabielas funções
ele distribuição
distribuição pode
pode ser
ser estudada
estudada no
no histograma
lidade. A
A uniformidade
uniformidade das
lidade.
funções de
histograma aa
seguir.
seguir.

É
interessante llUUül'
notar tjCtC
que este
ele aValiébçel(J
avaliação CIU
elo lilUCICIU
modelo pode
ser uma
alternativa
1) 1iiUCi'CõballUC
CUUCtipo
UilJU (IC
IJotiC ÕCI'
Llilid, alUdI'iltLUiVa
às análises
análises de
de resíduos
resíduos usuais.
usuais. Além
Além disso,
disso, nos
nos casos
casos em
que o
o histograma
histograma das
elas funções
funções
às
em que
ele sobrevivência
sobrevivência se
se desvia
desvia muito
muito ela
de
distribuição calculadas
nos tempos
de distribuição
calculadasnos
tempos de
da distribuição
distribuição
pode ser
ser utilizado
utilizado para
para recalibrar
recalibrar as
as previsões.
previsões. Após
Após esta
esta recauniforme,
este histograma
histograma pode
uniforme, este
recaoutras avaliações
avaliações podem
podem ser
ser feitas
fim de
de verificar
verificar aa eficiência
eficiência da
da recalibração
recalibração.
libração, outras
libração,
feitas aa fim

40
40

o.o

0.6

0 .2

0.8

1.0

Funcho
Funcao Distribuicao
Dls lriboic.ao

Fig.
4. Histograma
Histograma das
das transformadas
transformadas integrais
integrais de
de probübi,cidade
probabilidade.
$'
\.g,. A;.

77.4
.4

Séries
temporais com
com modelos
Séries temporais
modelos autoregressivos
autoregressivos

A motivação
motivação pala
para aa análise
análise de
de séries
séries temporais
temporais com
com modelos
autoregressivos surgiu
A
modelos autoregressivos
surgiu aa
partir de
de uma
uma aplicação
apresentada em
Dawid ((19926
). Neste
Neste antigo,
artigo, oo autor
autor sugere
sugere que
que o
o
partir
aplicação apresentada
em Dawid
1992b).
da verossimilhança
preqüencial é
é determinante
determinante na
na identificação
identificação da
da ordem
de modelos
modelos
valor da
valor
verossimilhança preqiiencial
ordem de
de tamanho
tamanho 500,
500, uma
uma delas
delas ele
autoregressivos. Utilizando
Utilizando duas
duas séries
séries simuladas
simuladas de
autoregressivos.
de variáveis
variáveis
com modelo
modelo autoregressivo
autoregressivo de
ele
independentes
com distribuição
distribuição normal
normal padrão
independentes
com
padrão ee aa outra
outra com
ordem
3, ele
ele consegue
consegue identificar
identificar a
a ordem
ordem do
elo modelo
modelo apenas
apenas escolhendo
que
ordem 3,
escolhendooo modelo
modelo que
maximiza
valor da
da verossimilhança
verossimilhança preqüencial.
preqüencial.
maximiza oo valor
No presente
presente trabalho,
utilizamos as
as seguintes
seguintes séries
de tamanho
tamanho 500:
500:
No
trabalho, utilizamos
séries de
Série simulada
partir do
elo modelo
modelo AR(1):
AR(l): Y;
O, 7b-i
71-t-1 ++ et,
et, com
com et
~ ./V'(0;
JV(O; 0,04)
O, 04)
.• Série
simulada aa partir
X =
= 0,
et «.,
independentes;
independentesl
partir do
do modelo
modelo AR(2):
AR(2): Y;
O, 4Yi-1 +
+ 0,3X-2
O, 3½- 2 +
+ et,
et, com
et ~
•e Série
Série simulada
simulada aa partir
X =
= 0,4X-i
com et
«'

N(O;
04) independentes;
independentes;
.V(01O,
0,04)
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na
negociadas na
Petrobrás negociadas
ações da
elas ações
retorno das
elo retorno
logaritmo do
ao logaritmo
correspondente ao
Série correspondente
e• Série
da Petrobrás
ele 1998.
julho de
de 1996 a julho
julho de
ele julho
Paulo, de
São Paulo,
ele São
Valores de
de Valores
Bolsa de
Bolsa
1998.

(,)s
foram:
propostos rolam:
modelos propostos
Os modelos
independentes;
JV (o,¼)
et ~
com ..
et, "m
+ ':,
0 Y;_ +
Yt -= ':h.:
. ""m: ''';
- 'r
I',}) :«-.p«'"'";

• AR(l):

1

1

. "-m: '';- "-b.:+',*., -'-'., "-. .. - ".''(o,}) :--.p-'"'';
"plug-in" ee bayesiano.
previsão "plug-in"
ele previsão
os métodos
utilizamos os
dados, utilizamos
elos dados,
análise dos
a análise
Para a
Para
métodos de
bayesiano.
foram
autoregressivos roíam
modelos autoregressivos
dos modelos
parâmetros dos
elos parâmetros
estimadores dos
os estimadores
"plug-in",, os
método "plug-in"
No método
No
foram:
escolhidas foram:
prioris escolhidas
bayesiano, as
método bayesiano,
No método
verossimilhança. No
máxima velossimilhança.
por máxima
obtidos por
obtidos
as prioris
exponencial
com distribuição
T com
normal padrão
distribuição normal
com distribuição
02 independentes
01 ee 02
0i
independentescom
padrão ee a'distribuição exponencial
é
(1992b ), é
ele Dawicl
artigo de
adotada no
priori adorada
da priori
contrário da
Ao contrário
média igual
com média
com
igual aa 1.
1. Ao
no artigo
Dawid (1992b),
distribuição
ela distribuição
escolha da
A escolha
própria. A
é própria.
escolhida é
aqui escolhida
priori aqui
que aa priori
importante ressaltar
importante
ressaltamque
teve
que teve
preclitiva que
distribuição preditiva
ela distribuição
obtenção da
parte aa obtenção
em parte
facilitou em
priori facilitou
como priori
normal-gama como
normal-gama
numericamente.
normalizada numericamente.
ser normalizada
que ser
que
resultado:
seguinte resultado:
o seguinte
utilizamos o
tal, utilizamos
Para
Para tal,

J!

00

f (y) dy
-= .fl.u)du

1=f(y)

(f(Y))

-= g(y) g(y) dy = 1Eg g(Y) )'
= r'
;g «u '« - ", g(}'')

com
Assim, com
conhecida. Assim,
probabilidade conhecida.
de probabilidade
densidade de
função densidade
uma função
a uma
corresponde a
g corresponde
que g
em que
em
aproser apropôde ser
acima pôde
integral acima
a integral
g, a
densidade g,
ela densidade
partir da
a partir
gerados a
valores gerados
n valores
ele n
série de
uma série
uma
f(Yi) ele acordo com a lei elos grandes números (parte elo teorema ela
ximada por "~g(yi),
L.,i - 1 11111,
ximada
por >1:Li
de acordo com a lei dos grandes números (parte do teorema da

representação)..
representação)
distribuição
ela distribuição
valores da
foram gerados
integral, falam
dessa integral,
obtenção dessa
para obtenção
caso, para
nosso caso,
No nosso
No
gerados 1000
1000 valores
variância
e variância
analisada e
série analisada
ela série
valores da
20 valores
últimos 20
elos últimos
média dos
à média
igual à
com média
normal, com
normal,
média igua!
distribuição
ela distribuição
cálculo da
para oo cálculo
valores para
destes valores
utilização destes
a utilização
que a
salientar que
Vale salientar
09. Vale
O, 09.
igual aa 0,
igual
preqüencial.
princípio preqüencial.
elo princípio
violação do
uma violação
como uma
entendida como
ser entendida
não eleve
preclitiva bayesiana
preditiva
bayesiananão
deve ser
e,
aproximação e,
ele aproximação
numérico de
artifício numérico
mero artifício
um mero
constitui um
utilização constitui
sua utilização
porque sua
Primeiro, porque
Primeiro,
variável
utilizadas observações
são utilizadas
apenas são
simulação apenas
porque nessa
segundo,
segundo, porque
nessa simulação
observações anteriores
anteriores àà variável
observações.
20 observações.
últimas 20
elas últimas
média das
ela média
meio da
por meio
prevista, poi
aa ser
ser prevista,
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Começando
com uma
Começando com
uma amosti'a
amostra de
de ÕU
50 claclos,
dados, lotam
foram obtidas
obtidas sequencialmente
seqüencialmente as
as distridistrias variáveis¾,
500. Tanto
Tanto pelo
pelo método
método "plug-in",
buições preditivas
preditivas para
buições
para as
variáveis X, comi=
com ã = 51,
51, ....
. . ,, 500.
"plug-in",
quanto pelo
pelo método
método bayesiano,
bayesiano, obtivemos
obtivemos os
os valores
valores dos
dos logaritmos
logaritmos da
ela verossimilhança
verossimilhança
quanto
ele distribuições
distribuições acumuladas
acumuladas até
até oo valor
valor observado
observado corresponcorresponpreqüencial ee as
as seqüências
seqüências de
preqüencial
dente à
à variável
variável aa ser
ser prevista.
dente
prevista
As
tabelas 7
7 ee 8
8 apresentam
apresentam os
os valores
valores do
do logaritmo
ela verossimilhança
verossimilhança preqüencial
preqüencial
As tabelas
logaritmo da
para as
as três
três séries
consideradas ee para
para os
os dois
dois modelos
modelos adotados,
métodos
para
séries consideradas
adorados, utilizando-se
utilizando-se os
os métodos
ele
previsão "plug-in"
"plug-in" ee bayesiano,
bayesiano, respectivamente
respectivamente.
de previsão

Tabela 'T.
7: Logaritmo
Logaritmo dü
ela uerassi'milhctnça
verossimilhança preqliencial
preqüencial para,
para as
as séries
séries e rn\odeias
modelos cuclotados
adotados
'Eal)e\a
de previsão
previsão "ptug-in"
ªplug-in'' .
com método
método de
com

Série
Série

AR(l) Modelo
Modelo AR(2)
Modelo AR(1)
Modelo
AR(2)

AR(l)
AR(1)

73,04
73,04

68,45
68,45

AR(2)
AR(2)

41,98
41,98

68,98
68
,98

Log( retorno das
das ações)
Log(retorno
ações)

841,82
841,82

839,96
839,96

Tabela 81
8: Logaritmo
Logaritmo da
ela uerossimilhança
verossimilhança preqiiencãat
preqüencial pal'a
para as
as séries
séries ee modelos
modelos adorados
adotados
Tabel.a
de T)revisão
previsão ba'esiüno
bayesiano.
com 'm,étodo
método de
com

Série
Série

AR(l) Modelo
Modelo AR(2)
AR(2)
Modelo AR(1)
Modelo

AR(l)
AR(1)

61,68
61,68

60,51
60
,51

AR(2)
AR(2)

35,84
35,84

61,31
61,31

Log(
retorno das
das ações)
ações)
Log(retorno

588,95
588,95

587,75
587,75

partir das
elas tabelas
tabelas acima,
acima, podemos
podemos confirmar
confirmar que,
para cada
cada série
série autoregressiva,
autoregressiva, aa
A partir
A
que, para
maximizada quando
quando aa ordem
do modelo
modelo adorado
adotado coincide
verossimilhança preqüencial
preqüencial é
é maximizada
verossimilhança
ordem do
coincide
verdadeira ordem
ordem da
da série.
série. Assim,
Assim, aa escolha
escolha da
da ordem
do modelo,
modelo, segundo
segundo o
o critério
critério
com aa verdadeira
com
ordem do
da verossimilhança
preqüencial, parece
parece bastante
bastante confiável,
que confirma
confirma
de maximização
de
maximização da
verossimilhança preqüencial,
confiável, oo que
apresentado em
Dawid (19926).
oo resultado
resultado apresentado
em Dawid
(1992b).
Para
de ações,
podemos verificar
verificar que
para os
os dois
dois métodos
métodos de
de previsão
previsão aa ordem
Para aa série
série de
ações, podemos
que para
ordem
1l seria
seria escolhida.
escolhida. Além
Além disso,
os valores
ela verossimilhança
verossimilhança preqüencial
preqüencial são
maiores,
disso, os
valores da
são bem
bem maiores

mas
somente àà maior
maior variabilidade
mas isto
isto se
se deve
eleve somente
variabilidade dessa
dessa série
série.
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Além da
da verificação
verificação do
de máxima
máxima verossimilhança
verossimilhança preqüencial,
preqiiencial, construímos
construímos
Além
do critério
critério de
histogramas das
das seqüências
seqüências de
de distribuições
distribuições preditivas
até o
o valor
valor efetivaefetivahistogramas
preditivas acumuladas
acumuladas até
mente
observado. Conforme
Conforme o
o resultado
resultado apresentado
apresentado na
seção 4.5,
4.5, estas
estas seqüências
devem
mente observado.
na seção
sequências devem
apresentar distribuição
distribuição uniforme
uniforme se
se os
os modelos
modelos propostos
propostos forem
forem adequados
adequados ao
ao objetivo
objetivo
apresentar
preclitivo. Deste
modo, para
para um
um modelo
os histogramas
histogramas devem
elevem apresentar
apresentar
preditivo.
Deste modo,
modelo apropriado,
apropriado, os
forma semelhante
semelhante àà distribuição
distribuição uniforme
uniforme em
em lO,
[O, lll.].
forma
os histogramas
histogramas das
seqüências de
de distribuições
acumuladas
A seguir,
seguir, são
apresentados os
A
são apresentados
das seqüências
distribuições acumuladas
para as
as séries
séries AR(1)
AR(l) com
com os
modelos AR(1)
AR(l) ee AR(2)
AR(2) ee das
das ações
ações com
com modelo
modelo AR(1),
AR(l),
pê'ia
os modelos
utilizando-se o
o método
bayesiano de
ele previsão.
previsão.
utilizando-se
método bayesiano

5!

,.
g

·1
1

ia

'

1

~

o.o

0 ,8

Funca o Dl.s lribuica o

F ig. s.
5. nistogrüma
Histograma das
das transformadas
transformadas integl'ai,s
integrais de
de prosa,bi,li,da,de
probabilidade para,
para a,
a séri,e
série AR(1)
AR(i)
F'tg..
com mod,.l.
modelo AR(1).
AR(i).
c.«
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o.a
Funcao Oi slribu lcao

Fig. 6.
6. Histograma
Histograma das
das transpor'nadas
transformadas integrais
integrais de
de ptoba,bitidad,e
probabilidade para
para Q
a sérã,e
série AR(1)
AR(J)
$'\.g,.
com «.d,et.
modelo AR(2).
AR(2).
co«

g

ál

0 .2
Fvocao O lstrib ulc::ao

Fig. 'T.
7. Histogrctma
Histograma dcts
elas transformadas
transformadas integrais
integrais de probabilida.de
probabilidade pa,ra
para aa série
série do
do
F\.g,.
logaritmo
elo retorno
retorno düs
elas a,ções
ações com
com modelo
modelo AR(1).
AR(J).
Ioga
itmo do

Podemos verificam
verificar que
que não
não basta
basta analisarmos
analisarmos somente
histogramas pala
para escolherescolherPodemos
somente estes
estes histogramas
mos aa ordem
ordem do
processo, pois
pois os
os histogramas
histogramas para
para aa série
série AR(
com os
os modelos
modelos AR(1)
AR(l)
mos
do processo,
AR(1)1) com
45
45

ao
modelos, ao
dois modelos,
os dois
entre os
escolha entre
uma escolha
que inviabiliza
o que
parecidos, o
muito parecidos,
sao muito
AR(2) são
ee AR(2)
inviabiliza uma
preqüencial.
verossimilhança preqtiencial.
da verossimilhança
critério da
o critério
com o
ocorre com
que ocorre
do que
contrário do
contrário
um sistema
construir um
para construir
autoregressivo pala
modelo autoregressivo
um modelo
adotarmos um
basta adotarmos
não basta
disso, não
Além disso,
Além
sistema
fim
preqüencial aa fim
verossimilhança preqüencial
da verossimilhança
o da
como o
critérios como
utilizarmos critérios
previsão ee utilizarmos
de previsão
estatístico de
estatístico
para
empregado para
ser empregado
deve ser
avaliação deve
de avaliação
método de
Outro método
processo. Outro
do processo.
ordem do
escolhermos aa ordem
de
de escolhermos
a
para a
histograma pala
o histograma
acordo com
De acordo
apropriados. De
são apropriados.
modelos autoregressivos
se modelos
avaliar
avaliamse
autoreglessivos são
com o
adeqüado
ordem l1 não
de ordem
autoregressivo de
modelo autoregiessivo
que oo modelo
observar que
podemos observar
ações, podemos
de ações,
série de
série
não éé adeqiiado
série.
para esta
para
esta série.
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Capítulo
8
Capítulo
8

Conclusões
Conclusões
A análise
análise preqüencial
pode ser
entendida como
como uma
uma nova
nova abordagem
abordagem do
ele
A
preqüencial pode
ser entendida
do problema
problema de
inferência
estatística. Diversos
Diversos problemas
problemas podem
sob aa ótica
preqüencial,
inferência estatística.
podem ser
ser estudados
estudados sob
ética preqüencial,
incluindo também
também diversos
diversos estudos
que não
não sejam
necessariamente de
ele natureza
natureza seqüencial
incluindo
estudos que
sejam necessariamente
sequencial
precli tiva.
ee preditiva.
ênfase na
necessidade de
avaliação dos
elos métodos
ele previsão
previsão é
é um
um aspecto
aspecto essenciessenciA ênfase
A
na, necessidade
de avaliação
métodos de
preqüencial. Além
Além disso,
disso, oo embasamento
embasamento de
de tais
tais avaliações
nas previsões
previsões
al da
ela análise
al
análise preqüencial.
avaliações nas
produzidas pelos
pelos sistemas
efetivamente observadas,
como
produzidas
sistemas ele
de previsão
previsão ee em
em quantidades
quantidades efetivamente
observadas, como
enunciado no
no Princípio
Princípio Preqüencial,
Preqüencial, expressa
expressa de
de modo
modo exemplar
exemplar aa visão
visão operacionalista
operacionalista
enunciado
aplicada à
à inferência
inferência estatística.
estatística.
aplicada
As aplicações
aplicações apresentadas
apresentadas ilustram
ilustram como
como a
a análise
análise preqüencial
preqüencial sugere
sugere uma
uma alternativa
As
alternativa
análise de
ele resíduos
resíduos usuais,
usuais, e
e como
como pode
também ser
ser utilizada
utilizada para
para corrigir
corrigir modelos
modelos que
que
àà análise
pode também
não
apresentam bom
desempenho, propondo
propondo a
a recalibração.
não apresentam
bom desempenho,
recalibração.
Alguns estudos
estudos baseados
baseados em
em simulação,
simulação, como
como os
os que
fizemos para
para modelos
autoregresAlguns
que fizemos
modelos autoregrescadeias de
de alta
alta ordem,
ordem, podem
podem sei
ser futuramente
futuramente mais
mais explorados
explorados
sivos
e para
sivos e
para cadeias
de Markov
Markov de
visando a
a confirmação
confirmação de
de critérios
critérios baseados
baseados na
na verossimilhança
visando
verossimilhança preqüencial.
preqüencial.
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