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Resumo

No presente trabalho apresentamos o método de construção de prioris de referência de-
senvolvido por Berger & Bernardo (1989, 1992a, 1992b) e o aplicamos aos modelos estatíticos

de regressão binária, regressão binomial, calibração binomial e calibração linear. Obtivemos

prioris de referência próprias para os modelos de regressão binária, regressão binomial e
calibração binomial. Provámos que a distribuição a posteriori de referência associada ao

modelo de calibração linear é própria e que a distribuição marginal a posteriori de zo só

possui momentos finitos até a ordem p 1. Apresentamos esquemas computacionais para
a implementação da inferência a posteriori para todos os modelos, assim como um estudo
de simulação para avaliar o desempenho da priori de referência associada ao modelo de
calibração binomial.

Abstract

In this work we present Berger & Bernarda's method for the constiuction of referente

priori (Berger and Bernardo, 1989, 1992a, 1992b), as well as its application to the binary
regression, binomíal regression, binomial calibration and linear calibration statistical modela.
The referente priors for the binary and binomial regression and binomial calibration turned
out to be propor. We proved that the ieference posterior for the linear calibration modem

is proper and the posterior marginal distribution of se have rinite moments of order equal
or smaller than p -- 1. We also present computacional schemes for the implementation
of posterior inferences, and a simulation study to access the performance of the binomial
calibration ieference prior.
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Capítulo l

Introdução

O presente estudo possui dois objetivos principais: o primeiro é apresentar o método de

construção de prioris de referência desenvolvido por Berger e Bernardo (1989, 1992a, 1992b) ;

o segundo é desenvolver prioris de referência para os modelos estatísticos de regressão binária,
regressão binomial, calibração binomial e calibração linear.

E de nosso conhecimento, que entre os modelos estudados neste trabalho, apenas o de
calibração linear já foi abordado na literatura. Liseo (1993) e Ghosh, Clarlin e Srivastava

(1995) trabalharam com casos particulares do modelo linear; enquanto Kubokawa e Robert
(1994) trabalharam com o modelo de calibração reparametrizado como um problema de
estimação da razão das médias de duas distribuições normais. Deste modo os resultados

relativos ao modelo de calibração linear desenvolvidos neste trabalho também são originais.
No capítulo 2 falemos uma revisão geral a respeito do método de Berger e Bernardo.

Seguindo Smith e Beinardo (1994) e Bernardo e Ramón (1998), abordaremos o método de

um ponto de vista heurístico, procurando enfocar mais as idéias subjacentes à construção
do método, do que as condições técnicas que tomariam a teoria matematicamente rigorosa.
Primeiramente apresentaremos uma discussão informal sobre a motivação, interpretação e

filosofia por trás desta metodologia. Em seguida apiesentaiemos uma série de proposições
que serão utilizadas nas construções desenvolvidas nos capítulos subsequentes.

No capítulo três apresentaremos a construção da priori de referência associada ao modelo

de calibração linear através de duas abordagens diferentes. Na primeira abordagem (Berger
e Beinardo, 1989) a priori é obtida separando-se os parâmetros em dois grupos distintos; o

grupo dos parâmetros de interesse e o grupo dos parâmetros de perturbação. Nosso interesse

em apresentar a priori obtida a partir desta abordagem é compara-la com a priori obtida poi

Kubokawa e Robert (1994). No entanto, Belger e Bernaido anualmente não recomendam
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a utilização desta abordagem, uma vez que foram encontradas situações onde ela produzia
resultados insatisfatórios. A segunda abordagem recomendada anualmente pelos autores

(Beiger e Bernardo, 1992b), representa um refinamento da abordagem anterior e baseia-se

na separação do vetor de parâmetros em diversos grupos, ordenados segundo sua importância
inferencial.

Além de apresentam a construção das prioris de deferência (segundo as duas abordagens)
para o modelo de calibração linear, provaremos que as respectivas distribuições a posteriori

são próprias e que as posterioris marginais para zo apresentam momentos finitos somente

até a ordem p -- 1. Construiremos também a priori de Jeareys associada a este modelo e

mostraremos que neste caso a distribuição a posteriori também é própria. Poi fim, apresen-

taremos um esquema computacional para a implementação da inferência a posteriori obtida

pelo uso da priori de referência construída através da segunda abordagem.

No quarto capítulo apresentaremos, brevemente, uma classe de distribuições não-subjetivas,

embora informativas, desenvolvidas por Zellner (1986) e denominadas de prioris-g. Dedicamos

um capítulo a estas prioris, pois como veremos mais tarde, as prioris de referência desen-

volvidas para os modelos de regressão binária e binomial pertencem a classe das prioris-g.
No capítulo cinco desenvolveremos a construção da priori de referência associada aos

modelos de regressão binária e binomial. Basearemos nossa construção em uma proposição

apresentada no capítulo 2, que garante que a priori de referência é invariante sob trans-

formações um-a-um. Deste modo induziremos a priori de referência para os parâmetros
da regressão, a partir da priori de referência associada as probabilidades de sucesso nestes

modelos. Mostraremos também, que as prioris de deferência para os modelos de regressão

binária e binomial são idênticas. Além disso apresentaremos esquemas computacionais para

os dois modelos, utilizando o algorítmo proposto por Albert e Chib (1993), para a geração
da distribuição a posteriori através do amostrador de Gibbs.

No sexto capítulo desenvolveremos a priori de referência associada ao modelo de ca-

libração binomial, assim como, um esquema computacional para a implementação da in-
ferência a posteriori. Neste modelo nem todas as distribuições condicionais completas tem

formas conhecidas e portanto utilizaremos um algorítmo híbrido, conhecido como Metrópolis

dentro do amostradoi de Gibbs para gerar da distribuição a posteriori. Neste capítulo proce-

deremos também um estudo de simulação comparando a performance da priori de referência,

contra a priori "não-subjetiva" usualmente empregada para este modelo. Implementaremos

todos algorítmos MCMC em S-Plus. Finalmente no capítulo sete apresentaremos algumas
considerações finais e perspectivas de trabalhos futuros.
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Capítulo 2

Prioris de referência de Berger &
Bernardo

2.1 Introdução

Sob a perspectiva bayesiana, a distribuição a posteriori para a quantidade de interesse re-

presenta a mais completa inferência que podemos fazer a respeito desta quantidade. A

distribuição a posteriori combina a informação contida nos dados com a informação prévia
que possuíamos sobre a quantidade de interesse. A utilização de prioris que de algum modo

espelham uma falta de conhecimento a respeito da quantidade de interesse, tem sido uma

constante na história da inferência bayesiana e seu uso remete aos trabalhos de pioneiros

como Bayes (1763) e Laplace (1774, 1812). A busca por uma metodologia que captuie
de uma maneira bem definida o processo de aprendizagem bayesiana (atualização de co-
nhecimento), de maneira que a informação a priori tenha o menor efeito possível (quando
comparada aos dados) sobre a posteriori, tem sido um campo de pesquisa bastante ativo em

estatística bayesiana (vela por exemplo, Je#reys 1946 e 1961, Jaynes 1968, Berger e Bernardo

1989 e 1992a e 1992b).

Entre as muitas propostas encontradas na literatura, o método de análise de referência

tem se mostrado bastante promissor. Este método foi inicialmente proposto por Bernado
(1979) e posteriormente aprimorado por Berger e Bernardo (B&B) em uma série de traba-

lhos (Berger e Bernaido 1989, 1992a, 1992b). O método de análise de referência generaliza

muitos dos métodos alternativos propostos e inclue, como casos especiais, as soluções apro-

priadas que tais métodos apresentam em contextos específicos. Por exemplo, em problemas
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uniparamétricos onde o espaço paramétrico é composto por um número finito de pontos, a
priori de referência coincide com a priori de máxima entropia proposta por Jaynes (1968). Do

mesmo modo, sabe-se que a priori de Je#reys sempre produz inferências adequadas no caso

uniparaméttico contínuo regular (Beinardo, 1997) e neste contexto a priori de referência
se reduz à de Jefrreys. No caso multipaiamétrico contínuo regular, a priori de referência

coincide com as soluções ad áoc propostas por Je#reys como alternativas a sua priori mul-

tiparamétrica (o próprio Jeareys reconheceu que sua priori multiparamétrica não produzia
resultados coerentes). Um outro ponto em favor do método de referência, é a sua flexibili-
dade em também incorporar casos que dispensam certas condições de regularidade exigidas
pelos demais métodos (Bernarda, 1997).

A noção de uma priori não-informativa, isto é, uma priori que descreve falta de conheci-
mento a respeito da quantidade de interesse, tem sido o motivo de intermináveis debates den-

tro da escola bayesiana. Todavia anualmente, esta noção de nã(»informatividade está sendo

substituída pela idéia de uma distribuição a posteriori dominada pelos dados (Beinardo,
1997). Em outras palavras, as prioris não-subjetivas são interpretadas como prioris onde a

contribuição dos dados é dominante na construção da posteriori. Note que isto não significa
que a priori não-subjetiva seja uma descrição de ignorância. Na verdade, toda priori mesmo
a que tem o menor efeito possível sobie a distribuição a posteriori, reflete alguma forma de
conhecimento. Estas prioris não-subjetivas apenas tentam tomar preciso o tipo de conheci-
mento a priori que, para um dado modelo, produz uma distribuição a posteriori dominada

pelos dados (Beinardo, 1997). Note que a posteriori deve ser dominada pelos dados mesmo

para amostras pequenas, uma vez que para amostras grandes a distribuição a posteriori é
usualmente dominada pelos dados qualquer que seja a priori.

As prioris não-subjetivas tipicamente não dependem dos dados, mas dependem do modelo

proba,bilístico que gerou os dados. A maior crítica ao uso destas prioris é feita por bayesianos
subjetivistas que argumentam que a priori deve ser a expressão honesta do conhecimento

que uma pessoa possui a respeito da quantidade de interesse e não uma função do modelo. A

utilização de prioris não-subjetivas que dependem do modelo estatístico pode levei à violação
do Princípio da Veiossimilhança. O princípio é violado uma vez que a inferência leva em

consideração o espaço amostrar inteiro, isto é, todos os possíveis resultados que poderiam
ter sido observados, mas não foram, ao invés de levar em conta apenas os resultados que,

de fato, foram observados. Este problema leva muitos bayesianos a considerar que métodos
bayesianos objetivos representam um novo paradigma de inferência. Todavia, existem duas
fortes motivações para a utilização de prioris de referência. A primeira argumenta que a
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utilização de prioris que produzem posterioris dominadas pelos dados deve ser vista como

uma parte necessária de uma saudável análise de sensibilidade da escolha da priori. Na

realidade, a utilização de prioris de referência permite uma resposta à seguinte importante
questão de comunicação científica: O que alguém poderia concluir a partir dos dados se
seu conhecimento a priori fosse tal que a distribuição a posteriori para a quantidade de
interesse fosse dominada pelos dados? De posse da resposta a esta questão poderíamos
conduzir a análise de sensibilidade comparando a distribuição a posteriori de referência com

uma distribuição a posteriori subjetiva de modo a acessar a importância relativa das nossas
opiniões iniciais na inferência final. A segunda motivação para o uso de prioris de referência

tem um caráter mais pragmático e argumenta que em análises bayesíanas de complexos
modelos multipaiamétricos é praticamente impossível "elicitar" detalhadamente uma priori
subjetiva multivariada. Deste modo a utilização de uma priori de referência representa uma

alternativa mais viável na prática (Bernardo, 1998).

Uma característica comum observada em priorís de referência, é que via de regra, em-
bora existam exceções, quando o espaço paramétrico é limitado, as prioris de referência são
próprias, isto é, integram um, e portanto são realmente medidas de probabilidade. Por

outro lado, embora também existam exceçõe$, quando o espaço paramétrico não é limitado

as prioris de deferência são em geral impróprias (prioris cuja integral é infinita).

Segundo Bernardo (1998), as prioris de referência não devem ser interpretadas como

distribuições de probabilidade (o que de fato é impossível quando elas são impróprias).
Tecnicamente estas prioris são apenas funções positivas, formalmente utilizadas no teorema

de Bayes, para obtenção de distribuições a posteriori não-subjetivas dominadas pelos dados.

A utilização de prioris impróprias pode levar a comportamentos patológicos da dis-
tribuição a posteriori como paradoxos de marginalização, inconsistência forte e até mesmo a

posteriores impróprias. Tais patologias podem ocorrer pois o uso de prioris impróprias viola

o cálculo de probabilidades e deste modo perde-se a proteção da coerência (no sentido de
obedecer as leis do cálculo de probabilidades) que é automática com prioris próprias.t

Os paradoxos de marginalização, primeiramente evidenciados por Stone e Dawid (1972)

e Dawid, Stone e Zidek (1973), foram inicialmente apresentados como um alerta aos peri-
gos do uso de prioris impróprias em inferência bayesiana. Resumidamente, os paradoxos
de marginalização podem ser caracterizados pela violação do seguinte comportamento de

:Aqui devemos ressaltar, que as prioris desenvolvidas a partir do método de B&B parecem ser imunes
a estas patologias. De fato, estes problemas tem sido observados em prioris derivadas a partir de métodos
alternativos ao de B&B.
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marginalização: considere um modelo paramétrico p(x @, À), onde @ é a quantidade de

interesse. Se a distribuição a posteriori para a quantidade de interesse pl(@ l x) é da forma
pl(@ l x) = pi(é l t) onde t = t(x) é uma função de x, e a distribuição amostrar de

t, p(t l @,À) = p(t l @), depende apenas de @ e não de À, então a posteriori p2(@ l t)
obtida a partir do modelo marginal p(t l é) deve coincidir com a posteriori pl(@ l x) obtida
a partir do modelo original. Todavia, este comportamento é muitas vezes violado quando
utilizamos prióris impróprias. Stone e Dawid (1972) apresentaram dois exemplos desta vi-
olação e Dawid, Stone e Zidek (1973) mostraram que esses paradoxos são uma constante em

modelos multiparamétricos.

No entanto o método proposto por B&B padece ser imune a esta patologia. De fato,
apesar de não ser possível provar que construção de B&B não conduza a paradoxos de
marginalização (uma v©z que não existe uma teoria geral que caracterize as condições exatas

que conduzam a este problema) o fato é que, mesmo tendo sido posta a prova por mais de 30

anos, nenhum paradoxo de marginalização foi encontrado utilizando a metodologia de B&B

(Beinardo, 1997). Em todos os exemplos em que paradoxos de marginalização apareciam

ao utilizar prioris impróprias, o método de B&B produziu prioris (quase sempre impróprias)
que não conduziram a este problemas

Um outro exemplo de comportamento patológico associado ao uso de prioris impróprias
é conhecido como o fenómeno de inconsistência forte (Stone, 1976). Este tipo de compor-
tamento é caracterizado pela discrepância entre a distribuição a posteriori de 0 e entre a

probabilidade de cobertura de 03. Para uma mesma legião O', a probabilidade a posteriori
P((7 l z) pode ser completamente diferente de P((7 1 0).

Todavia, prioris de deferência parecem ser imunes a este problema também. Bernarda e

Smith (1994) discutem que, por distinguir cuidadosamente entre parâmetros de interesse e

perturbação, o método de B&B evita este tipo de inconsistência. Segundo Bernardo (2001),
uma análise frequentista do comportamento de procedimentos bayesianos pode ser clarifi-
cadora uma vez que representa uma interessante ponte entre inferência clássica e bayesiana.

Em particular foi observado que o comportamento frequentísta do método de B&B é geral-

mente muito bom. De fato um intervalo de probabilidade 1 -- a da distribuição a posteriori

de uma quantidade de interesse (obtida a partir de uma priori de referência) é muitas vezes
idêntico ou muito próximo a um intervalo de confiança com nível de significância a calculado

2Veja Bernardo e Smith (1994), pg 362, exemplo 5.26, para um exemplo.
3A probabilidade de cobertura de 0 é calculada a partir do modelo estatístico e representa a probabilidade

de um intervalo (7 conter 0, isto é, P(O l 0).
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a partir do modelo paramétrico associado a quantidade de interesse (Bernardo, 1998)
Uma outra propriedade muito prezada em prioris não-subjetivas diz respeito a invariância.

De fato existem dois tipos distintos de invariância que todo método de construção de prioris
não-subjetivas deve ser capaz de satisfazer. O primeiro diz respeito a invariância sobre

transformações um-a-um da quantidade de interesse. Formalmente temos que se é = g(0) é

uma transformação um-a-um de a e né(é) e n-0(0) são as respectivas prioris não-subjetivas,
então

«#@ - «.ü':w) regi!©l ,
ou seja, as duas prioris estão logicamente relacionadas através dojacobiano da transformação.
Informalmente esta propriedade garante que a inferência feita através de uma posteriori não-

subjetiva não depende da parametrização escolhida.

O outro tipo de invariância diz respeito a invariância sob estatísticas suficientes. Neste

caso, se t é uma estatística suficiente associada ao modelo p(z l @), então a posteriori não-
subjetiva n(@ l z) coincide com a posteriori não-subjetiva a(Ó l f) obtida a partir do modelo
p(t l @). Informalmente isto significa que é indiferente utilizarmos a distribuição dos dados

ou a das estatísticas suficientes para a obtenção de uma priori não-subjetiva, uma vez que
as distribuições a posteriori coincidirão nos dois casos.

Segundo Beinardo (1998), todo método de construção de prioris não-subjetivas deve ser
capaz de satisfazer as propriedades descritas acima (invariância, marginalização consistente,

bom comportamento frequentista) e também a propriedade de generalidade. Já vimos que

as prioris de referência satisfazem as três primeiras propriedades. E no que se refere a gene-

ralidade (isto é, o método deve ser aplicável a qualquer problema infetencial bem definido)

temos que o método de B&B é superior aos demais visto que seu funcionamento dispensa
certas condições de regularidade exigidas pelos demais métodos e por este motivo pode ser
aplicado a um maior leque de situações.4

Agora cabem algumas considerações a respeito da filosofa do método de B&B. Bernardo

(1979) iniciou o método de construção de prioris de referência seguindo a tradição de Laplace

e Jeareys. Esta tradição segue uma linha pragmática onde os resultados são o mais impor-

4Veja Bernardo e Smith (1994) pg 311, exemplo 5.12, para um exemplo onde a priori de referência

associada ao modelo uniforme foi obtida sem fazer uso da suposição de normalidade assintótica da distribuição
a posteriori(e portanto, sem fazer uso da matriz de informação de Fisher). Observe que para o modelo
uniforme, o suporte de p(x 1 0) depende de 0 e portanto uma das condições de regularidade necessárias para
a obtenção da matriz de informação de Fisher não está sendo satisfeita. Deste modo, vemos que ao contrário

do método de referência, o método de Jefh'eys não pode ser aplicado a este problema
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tente; o método deve funcionar. Deste modo, Laplace simplesmente utilizava uma priori
constante pala 0 (p(0) = 1), uma vez que ela funcionava excepcionalmente bem para os

problemas que ele investigou. I'odavia, outros pesquisadores perceberam que esta priori não
funcionava bem pata amostras muito pequenas e também apresentava inconsistência nas

respostas à um mesmo problema, quando se utilizavam parametrizações diferentes (tipica-
mente uma priori constante pala um parâmetro não continuava constante após uma trans-

formação). Estes novos problemas fizeram com que Je#reys propusesse sua famosa priori.
Esta priori é invariante a transformações paramétricas e funciona muito bem em problema.s

unipaiamétricos. No entanto, o próprio Jeareys encontrou problemas com o seu método no

ca.se multiparamétrico e para soluciona-los, propôs algumas modiâcações ad ãoc para sua pri-

ori multiparamétrica. Bernardo (1979) eliminou a necessidade destas modificações ao dividir
o espaço paramétrico em parâmetros de interesse e de perturbação. No entanto, o método
original proposto em Bernardo (1979) foi sendo progressivamente refinado e redefinido como

resposta a um contínuo processo de derivação de contra-exemplos às prioris de referência.

Desta maneira, a medida que contra-exemplos (problemas onde o método não produzia boas

respostas) apareciam, B&B iefinavam o método introduzindo novas condições e redefinindo
algorítmos. Isto explica a aparente arbitrariedade encontrada em alguns detalhes do método.

De fato, onde diferentes escolhas eram possíveis, foi pelo estudo extensivo dos exemplos de

aplicações que a ambiguidade foi solucionada (Berger e Bernarda, 1992a) .

Uma consequência direta desta abordagem pragmática adotada por B&B na construção

de seu método, é que muitas vezes nem mesmo os próprios autores possuem uma intuição

do porquê determinada regra produz bons resultados. Como um exemplo podemos citar
a discussão feita por McCulloch e os autores em Berger e Bernardo (1992a). Nesta dis-

cussão McCulloch pergunta se os autores possuem alguma intuição do porquê, ao se levar

em conta a ordenação dos parâmetros o método produz bons resultados. B&B simplesmente
responderam que

"Nós realmente não sabemos a resposta. O exame de exemplos como o de

Neyman-Scott leveza o problema de se levar em consideração todos os parâmetros

conjuntamente, mas nosso {nsàgAt não é muito mais profundo do que isto. Mais

geralmente, um de nós dois nunca teve certeza do porque o método funciona, e
tem continuamente se mostrado muito satisfeito e surpreso com o seu sucesso.

Mas no final, devemos concordar com o a asserção de McCulloch 'e no entanto o
método gera prioris interessantes'."

No entanto, a discussão acima não deve ser interpretada como uma admissão de que o método
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de Bgz;B é fundamentalmente ad Àoc, longe disto, o método é muito bem fundamentado em

teoria da informação e é matematicamente rigoroso. A idéia central por trás do método é
muito atraente e permanece inalterada desde que foi proposta inicialmente por Bernardo
em 1979. Em termos gerais, ela pode sei descrita informalmente através da seguinte idéia:

a quantidade de informação a respeito de uma quantidade de interesse 0, que esperamos

aprender com um experimento conduzido com a intensão de prover informação a respeito de

0, é obviamente uma função do nosso conhecimento a priori a respeito de 0. Neste sentido, se

já temos um bom conhecimento a priori sobre 0 então esperamos não aprender muita coisa

com os dados obtidos pelo experimento; por outro lado, se nosso conhecimento a respeito
de 0 é escasso, então os dados podem nos ensinar muito. Em outras palavras, quanto maior

for a quantidade de informação a priori disponível, menor será a quantidade de informação
fornecida pelos dados. Um experimento infinitamente grande poderia eventualmente prover

toda a informação que ainda não temos a respeito da quantidade de interesse 0. Bernardo

denominou esta quantidade de mÍssáng í71/ormation. Assim, é natural definir uma priori que

expresse pouco conhecimento, ou melhor, que torne a posteriori dominada pelos dados, como
a priori que maximize a m ss ng {71/ormafíon sobre a quantidade de interesse. No entanto.
como a mÍssíng 71/0777tatãon é definida como um limite, que não é necessariamente finito, a

priori de referência é definida como um tipo especial de limite de uma sequência de prioris

que maximizam a informação esperada de um experimento cada vez maior. O funcional que

quantifica a rrz ss ng 71/ormafáon é representado pela esperança da medida de divergência de
Kullback-Liebler entre duas distribuições de probabilidade.

Na próxima seção vamos expor formalmente as idéias descritas acima apresentando a

construção formal da priori de referência para os casos uniparamétrico, biparamétrico e mul-

tiparamétrico. Também apresentaremos uma série de propriedades das prioris de inferência
que serão utilizadas por nós nos capítulos subsequentes.

2.2 O método de Berger & Bernardo

Nesta seção iniciaremos a construção formal das prioris de referência de B&B. Seguindo
Belnardo e Smith (1994) e Bernardo e Ramón (1998), enfocaremos o método de um ponto

de vista heurístico, no sentido de que não explicitalemos as condições técnicas que tornariam

a teoria matematicamente rigorosa. Nosso objetivo é tornar claro as idéias subjacentes

a construção do método. O leitor interessado em tecnicalidades deve consultar Berger e
Beinardo (1989, 1992a, 1992b) e Berger et al (1989). As proposições e definições enunciadas
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próximas seções foram extraídas principalmente de Bernardo e Smith (1994) e Bernaido e
Ramón (1998).

2.2.1 Caso uniparamétrico

Considere um experimento c que consiste da observação de um conjunto de dados x =

[Jçi,z2, - . , z.}5, x C X de um modelo p(x ] @), é C ® C W. A quantidade de informação

esperada a respeito de @ fornecida pelo experimento c, quando nosso conhecimento prévio a
despeito de @ é representado por p(@), é definida como

.r{. , P(@)} /@, 1 0"..lll x)l..;.«*, (2.1)

onde

P(x) - .ÁP(x l é)p(é)aé, (2.2)

P(@ l x) (é)/p(x) (2.3)

são, respectivamente, as distribuições preditiva. e posteriori. A qua,ntidade de informação

esperada possui algumas propriedades que a tornam particularmente apropriada como uma

medida de informação. Entre elas podemos ressaltar que /{c , p(@)} é uma quantidade não
negativa invariante quanto a transformações um-a-um, e que também permanece invariante
se uma estatística suficiente é usada no lugar de uma amostra aleatória.6

Vamos agora consideram a quantidade de informação que esperamos obter através de

um experimento c(X;), que consiste de # replicações independentes e imaginárias zk =
{xi, . . . , xÊ} do experimento original c, tal que

A medida que A aumenta, o experimento c(k) boina-se cada vez mais informativo e quando

k --> oo, temos que /{c(k) , p(@)} proverá toda a informação que ainda não possuímos, isto

é, mass ng á71/ormafãon a respeito de é associada a p(@).

;Frequentemente é assumido que os dados representam uma amostra aleatória de n observações de p(z l é).

Neste caso, p(x ] @') - llj-lp(zj l é), ]le, p(é)} - "/xp(z)/$p(é l z) log {!!êlP} aéü. TodaMa esta
suposição não é necessária para a método de B&B, que pode ser utilizado com'dados correlacionadas.

6Veja Lindley (1956) para uma interpretação de .Ztc , p(é)} como uma medida de informação, e para
demonstrações de suas propriedades. Veja também Kullback (1959) e Soofi(2000), para interpretações de
/{c,P(@)}.

-r{.(k) , p(Ó)} - .Â. p('*) Zõp(@' l '') i'g
p(@lzÊ)

P(@)
d@ dzk. (2.4)
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Uma forma natural de definir uma priori não-subjetiva que produza uma distribuição
a posteriori dominada pelos dados é maximizar a mãssÍng á7z/ormafÍan. Desta maneira, a

priori de referência é definida como um tipo especial de limite (a ser explicitado em breve)
no qual, a medida que k --} oo, a sequência de prioris ak(é), que maximizam /{c(#) , p(é)},
converge para a priori de referência n-(Ó)z. Neste ponto, é importante notar que este limite

não está sendo tomado em relação ao tamanho da amostra e portanto, não implica em que
a metodologia só funcione a.ssintoticamente.

Agora, observe que, sob certas condições de regularidade, a quantidade esperada de in-

formação -rÍc(Ê) , p(@)} pode ser manipulado algebricamente tal que (2.4) pode ser reescrita
como

Á:.,(,a(.Á«G«l,J:.:, 1,0'" 1 0 . ,@'«) ',*.
Denotando por -nb(Ó l zk)j a entropia de Shannon (Shannon, 1948), que é dada por
ab(é l zk)) = -- /p(@ l zk) logo(@ l zÉ)dé, temos que (2.5) pode ser reescrita como

(2.5)

/x. f'@J-ab@ 1 '0]a'. - /x. P('0 .Á f:L:P i.KPW é ,*
(2.6)

x.Ptzhànbçó \ zlà\dzK -- lx. JoPç+, zk] \ogpQõbd+dzK,

e trocando a ordem de integração

(2.7)

(2.8)pQzkànQpç@ \ zlDdzk - J.?og.pç#Üçlx.p('b,zhàazkà d@

Íx. f'('*).ab(@ l '*)la'. - /$ f'(é) I'gp(@) d# (2.9)

a'b(@)l /x. p(z*).#b(@ ] '.)]d'* (2.10)

l + /x. .Zõ z'('*)p(é l '.) I'gp(@ l '.)d@ d'*.

Como p(z*)p(@ l z.) z.) (z* l @)p(@), temo.

ZObserve que foi preciso definir a priori de referência como um tipo de limite pois, em geral, se é é contínuo,

limo-,« ,rtc(Ê) , p(é)} = oo, de modo (lue não podemos trabalhar diretamente com este funcional. Observe

ainda que este resultado era esperado uma vez que uma quantidade infinita de informação é necessária para
conhecermos o verdadeiro valor de um número real (Bernaido, 1979)

(2.11)
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(2.12)xlp(é)l + 7x. .Á p('* l é)3'(@) i'92'(Ó l '')aÓ a'*

e trocando novamente a ordem de integração

a'fp(é)l + Zõ p(ó) ./x. p('* l d') I'gp(@ l '*)d'. aé (2.13)

C. p(ó)(- I'gf'(@') + i'g {«p (.Â. p('* l #') i'gp(ó l '')a-')}) aó (2.14)

Â «'*, «.. 1 1 '« (2.15)

Deste modo, temos que /{c(k) , p(@)} pode ser reescrita como

-r{.(k) , P(@)} C, ,ü» :.. l tg} '@ (2.16)

onde /A(é) = exp {.rp(zk l é) logo(@ l zK)dzk}.

Agora vamos mostrar que /{c(k) , p(é)} é maximizada se, e somente se, p(@) o( /A(@).

Pala tanto, vamos utilizar um teorema do cálculo de variações (veja Sveshnikov, 1978) que
garante que para encontrei uma função g/ = y(a) que máxima ou minimiza a integral

1 = 1 'b(=,y) dz
b

a (2.17)

qnh rnatripÃna'YVuu

@,(z,g/) dz

é necessário resolver a equação de Euler

a
s = 1, (2.18)

onde @i = q' + >1: À,@, e À, são constantes obtidas a partir das restrições.

Em nosso caso, queremos maximizar a equação (2.16), sob a restrição J'p(@)a@
Deste modo.

'>: (Ó)log
Â(@)
P(@)

+.àP(@).

0, (2.19)

1.

(2.20)
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Derivando em relação a p(@)

ãiÜ- - log /A(é) - i'gp(Ó) - 1 + À (2.21)

e igualando a zero temos

log /h(é) - logo(é) (2.22)

e portanto

p(Ó) = .:'*./k(@). (2.23)

Logo,

P(@) « /k(Ó). (2.24)

Observe que p(@) c( /k(Ó) maximiza a integral /{c(k) , p(@)} uma vez que /{c(k) , p(é)} é
uma função côncava se vista como uma função de p(@) (veja Lindley, 1956).

Deste modo, temos que

p(#) '' exp 1 /.. p(zk l é) logo(@ l zk)dzk l.

Todavia, devemos perceber que a relação acima representa uma solução implícita para o
problema de maximização uma vez que o termo a direita depende da distribuição a posteriori

p(@ l zÊ) (lue é uma função de p(@).

No entanto, este problema pode ser contornado se considerarmos uma aproximação
assintótica q(@ l zk) para a distribuição a posteriori. Observe que esta aproximação é
muito razoável, uma vez que estamos apenas interessados em valores grandes de k (lem-
bre que o método é baseado na idéia de missáng {r%/ormafãon, que é definida como a medida

.rÍc(k) , p(é)} q«ndo k -+ .»).
A aproximação assintótica resolve o problema pois assintoticamente a posteriori é inde-

pendente de p(@), uma vez que em grandes amostras a posteriori é dominada pelos dados8

Deste modo, e sob condições de regularidade, esperamos que a sequência de funções po-

sitivas {ni(Ó), a2(é), . . .} induza, pelo uso formal do teorema de Bayes, uma sequência de

distribuições a posterioritni(@ l x), n2(@ l x), . . .}9 onde

8Desde que a regra de Cromwell seja respeitada, isto é, não adoramos probabilidades zero ou um para
qualquer evento.

90bserve que a sequência de distribuições a posteriori foi obtida a partir da sequência de prioris e do
modelo paramétrico p(x l é), onde x representa uma amostra de dados realmente observados. Perceba que

x pode ter um tamanho qualquer, não sendo necessariamente grande. Queremos frizar que o componente
assintótico do método diz respeito as replicações imaginárias zk do experimento c (que foram utilizadas

como parte do argumento na construção da sequência de funções positivas {ni(é), r2(é), . . .}) e não aos
dados realmente observados

(2.25)
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(2.26)
«*o# 1 ") - Jõ;l: -»«.ü»'ó'

e onde, para ko c ./V' suficientemente grande,

«*(@) - '':p {.Zx. p(-. l #') i'gq(Ó l ..)'í''}, k > ko. (2.27)

A distribuição a posteriori de referência a-(Ó l x) é definida como um tipo especial de limite da
sequência {ni(Ó l x),a2(@ l x), . . .}. Na verdade, trata-se de um limite no sentido informa-

cional, mais precisamente, de um limite da divergência logarítmica entre duas distribuições
de probabilidade definido como

nl.Á«*Ü'i*) . {"J'Ólx)I'.él (2.28)

A priori de referência n(@) é então definida a partir de

«@ l ") - .úlllÍl:ÍÊzó' (2.29)

isto é, é definida como a função positiva que quando combinada ao modelo paiamétrico
produz, via teorema de Bares, a distribuição a posteriori de referência.

Observe que a priori de referência r(@) definida acima pode ser descrita como o limite da

sequência {n-i (@), a-2(é), . . .} no sentido preciso de que o limite da divergência logarítmica da

sequência de distribuições a posteriori {ni(Ó l x), n2(@ l x), . . .} é a distribuição a posteriori

de referência n(Ó l x), obtida a partir de a(Ó) através do uso formal do teorema de Bayes.
A esta forma especial de convergência Bernardo e Ramón (1998) denotam

«-(@) = Ó/ím*-«{«'k(@)}. (2.30)

Este tipo de convergência torna preciso o sentido no qual uma priori a-(çb), possivelmente

imprópria, pode ser descrita como um limite de uma sequência {ni (é), n2(Ó), . . .} de funções
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positivas e própriasio. Após estes esclarecimentos segue a definição da priori de referência

De$nição 2.1 (])istribuições de referência uniparamétricas)
Seja x os dados obti,dos em, um ex'peümento e que covis'late de ulilü observação de T)kx \ Óà,

x € X, @ c '} Ç W. -Sda zk = {xi,. . . ,xx;} o resta/fado de k rep/ácações independentes e

iTnaginárias de e, e de$na

«.(é) - '':p {.Á.p(,. l #') i.gq(Ó l ..)'í''},

o«de q(@ l zk) é «m« «p««{«.«çã. «.ãnfólác. p«« « dísf,{b«{çâ. " p«t.hod p(@ l z*)
A distribsàçã,o Q posteüo'ü de referênci,a 'nÇ$ \ x] é de$nida por

n l/©«.@ 1 *) '.: {"ü' x) I'.;.l - o,

assumindo que o /imite Casta e onde mh(Ó l x) é dado por

«*op l ") - lõ;l: -''"w

A püori de referênc'lo, é então de$nida como ma função 'posüiua, que para todo $ C Q,
satisfaz a, equctção

«oê l 'o - J$;1: @»' ©aó'
0

ioPode parecer uma complicação desnecessária definir a priori de referência indiretamente a partir da
sequência de posteriores, ao invés de definí-la diretamente a partir da sequência {a-l(é), rZ(é), . . .}. No
entanto, uma definição direta a partir desta sequência pode conduzir a problemas. Por exemplo, a sequência

de prioris n-L(Ó) = -Beta(l/k , l/k) vai convergindo para uma distribuição simétrica cada vez mais pesada
em direção ao 0 e ao l a medida que k cresce, e por fim quando k -+ (n, seu limite é a distribuição
discreta n-(@ = 0) = n-(Ó = 1) = {. Esta priori discreta é claramente insatisfatória uma vez que é é um

parâmetro contínuo. Todavia, a definição indireta da priori de referência, baseada na posteriori de referência,

produz uma priori bastante razoável. Suponha, pot exemplo, que observamos r sucessos em n ensaios de

BernmZZã(é), então a distribuição a posteriori de referência é dada por n(é l r) = Beta(r , n -- r) , uma vez
que a sequência de posteriores zk(Ó l r) oc @'(l @)"''éÊ':(l -- é)+': = é'+Ê-'(l -- @)"''+i'i converge

para é''l(l -- é)" ''i , quando k -+ oo. Observe que esta posteriori, por sua vez, induz a priori operacional
n-(Ó) x Ó':(l é)': (Bernardo, 1979).
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Observe que a priori de referência é definida indiretamente, como uma função positiva
que quando combinada ao modelo paramétrico, via teorema de Bayes, produz a distribuição
a posteriori de referência. Deste modo, está claro, que esta definição não é operacional.

No que segue, enunciaremos algumas proposições associadas as prioris de referência uni-

paramétricas, que nos permitem trabalhei de forma operacional com estas prioris. Em

primeiro lugar, vamos apresentar a forma explícita para a priori de referência uniparamétrica.

Proposição 2.11 (A forma explícita da priori de referência)
A Trio'ri de referê'ócio, para # relatiuü Q um, e=peMmevtto que consiste de uma, observação de
p(x l é), x C X, @ C © Ç W, é dada, confanfo gue a conueryêncÍa no sentado á71/ormac ona/
sela 'uer'bcadct, 'Dor

«(é)

z*)dz*

onde c > 0, éo € ® e

exp'l
\. d .A -

"m z* = {x:,. .. ,x*} ««.« «.osf« «/e«tóM. de p(x l @), e q(@ l zk) «.« «p«'{«.«çã'

assíntót ca para a d sfdbu çâo a posterior p(@ l zÉ).

«'É (@) P(Zk l@)logo(@

Prova: Ve:ja Bernardo e Smith (1994) página 30'7.

Vamos agora considerar a forma explícita da priori de referência no caso particular em que

o espaço paramétrico é discreto. Como veremos na proposição que segue, quando o espaço

paramétrico é discreto, a priori de referência é sempre uma distribuição unifome discreta,
qualquer que seja o modelo paramétrico.

Proposição 2.2 (Priori de referência no caso discreto)

Sd' x ' ""Jf«'í. '. «m« «Z,"««çã. d. p(x l @), -d' @ C '} = {@:,.. . ,@«.}. E«tã.,
ql atquer função dü forma 'K(@à -- CL, o, > 0, i, -- \-, . . . ,M, é Murta pTiovi de referência e a

distdbqição Q poste'riori de referência é dada por

«-(@i l x) (x l @), á- ],...,]w

onde c(x) é a constante de norma/ázação
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Prova: Velha Bem,ardo e Smith (1994) página. 307.

Note que neste caso, a priori de referência e a priori de máxima entropia proposta por Jaynes

(1968) coincidem. É interessante observar que apenas em contextos de espaços paramétricos

discretos, a priori de máxima entropia produz resultados sensíveis (Bernarda, 1997). A idéia
por trás do método de Jaynes é que, quanto maior a entropia de uma distribuição, maior é a

sua medida de incerteza, e consequentemente, menor é a quantidade de informação contida

na distribuição. Quando o espaço paramétrico é discreto, /{c(Ã) , p(@)} = Zb(@)l de modo
que maximizar a medida de entropia é equivalente a maximizar a miss ng 71/ormafáon.

Quando consideramos amostras aleatórias de distribuições que admitem estatísticas su-

ficientes de dimensão fixa, é natural indagar se a priori de referência derivada a partir da

distribuição das estatísticas suficientes, coincide com a priori de referência obtida a partir

da amostra aleatória. A próxima proposição estabelece que, de fato, as prioris coincidem.

Proposição 2.3 (Compatibilidade com estatísticas suficientes)
Seca e., n 2 1, o ezpeMmento (7ue consiste da obseroaçâo de alma amostra aZeafórÍa xi, . . . , x.

de p(x l @), x c X, é c 'P, o«d', p«« f.do n, t. (x:,. . . ,*:,.) é «m« e.t.túfjc« .uá-
cienie. Então, para todo n, Q prior de referêncicl obtida, considerando x\,. . . ,x. coincide

com a phoH obt da através de t..

Prova: Veja Bernarda e Smith (í994) l)agirá 309.

Informalmente, a proposição acima signi6ca que é indiferente utilizarmos a distribuição dos
dados ou das estatísticas suficientes para a obtenção da priori de referência.

Dado um modelo paramétrico p(x 1 0), podemos repaiametrizá-lo como p(x l @) onde
@ = @(0), para qualquer transformação um-a-um g : O --} (>. Deste modo é natural indagar

se as prioris de referência pala 0 e @, obtidas respectivamente a partir de p(x 1 0) e p(x l @),
são consistentes no sentido de que estão relacionadas através do jacobiano da transformação.

A próxima proposição estabelece este resultado.

Proposição 2.4 (Invariância quanto a transformações um-a-um)
Suponha, qq e 'noqOb e 'n+(.$à sejavn T)rioris de referência derivadas, respectiva'rn,e'nte, Q partir

'í' "m «peüme«fo g« ««.{.f. d. oZ,"««çã. d. p(x l 0), «m x C X, 0 C O . « p«Mã'
'íe «« oó««çã. de p(x l @) «m x C X, @ C @, «d. @ = g(a) e g : O --} © é «m

mapeamehto um-ü-um. Então, para, c > Q e pa'ra todo $ C Q:
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/. TÓ(Ó) = .«-o(g':(é)), « 'b é d{«t.;

2. «-é(@) - c"o(p':(@))141, o"de 4 = iliW é o jacoóiano da transformação

Prova.: Ve:ja Bernardo e Smith (1994) páginct 310.

Informalmente, a proposição acima garante que a priori de referência não depende da para-
m o+r; .,npã,l oapal }.i,l n

XXlu ux xut+YtA\./ vLJvvlllX\xt#B

Tipicamente, sob condições de regularidade, a distribuição a posteriori assintótica
q(@ l zÀ;.), que corresponde a k-ieplicações de um experimento c. envolvendo uma amostra

aleatória de tamanho n de p(x l Ó), só dependerá de zÉ. através de uma estimativa assintoti-

camente suficiente e consistente de é. Nestes casos, a priori de deferência pode ser facilmente

identiâcada a partir da forma da distribuição a posteriori assintótica.

Proposição 2.5 (Priori de ref. para um estimados consistente)
$eya c. um ezpeómenfo gue consiste da oóseruação de uma amostra a/eatóMa x = {xi, . . . , x«}
de p(x @), x C X, @ C (> Ç #, e sda z#. o resta/fado de k rep/{cações de c.. Se ezisfe

+'hn ' 4'k.Qzknh tal que, com probabilidade um

.lim @É. = @
k--.>oo

e quando k -+ (»,

rp('*« l #') i'g ;8-1-zd- 'zz.. -* ',
então, para c > ç), 0o C ®, a, T)dóri de referência, é definida como

«(é) .A«=$,
onde

«'k. (é) q(Ó l Ó*.)IÕ..;.

Prova: Veja Bervtardo e Smith (1994) página, 312

Sob condições de regularidade, a distribuição a posteriori assintótica de @ converge para

a distribuição normal. Neste caso é possível obter uma caracterização da priori de referência

diretamente a partir do modelo paramétrico associado a @.
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Proposição 2.6 (Priori de referência sob normalidade assintótica)
Seja e. um ezpehmento que consiste da, observa,ção de uma am,ostra aleatór.ict xl,. . . ,x.
de p(x l @), x € X, @ c ® Ç R. Se a dãstüóuição a posfehor ass nfófáca de @, dado k

reptic'Lções do experimento e«, é normal com UQüância'Ljknh(Õkn], on,de @k. é um estimados
consistente de (b e hÇ.] é Q informação de Fàsher associada a,o modelo pkx \ $h, então Q prior
de refere'rLcia tem CL forma

«-(@) « {À(@)}:/:

Prova: Velha Bernarda e Smith (1994) página Si4.

Observe que neste caso a priori de referência coincide com a priori de Je#reys. E interessante

notar que as condições onde a priori de Jeareys sempre produz bons resultados, coincidem

exatamente com as condições da proposição acima (Bernardo, 1997). Este fato, aliado ao

resultado análogo obtido no caso discreto, mostra que o método de referência parece sempre

incluir como casos especiais, as soluções apropriadas que os demais métodos de construção
de prioris não-subjetivm produzem em contextos específicos.

2.2.2 Parâmetros de perturbação

No desenvolvimento feito até aqui, consideramos apenas o caso unipaiamétrico. Nesta

subseção abordaremos o método de B&B, considerando o caso bidimensional, com O = (@, À),

é C ®, À C A, onde é é o parâmetro de interesse e À o parâmetro de perturbação. Neste
caso, o modelo paramétrico é dado por

P(x l @,À), (é, À) c Q x A Ç W x W. (2.31)

Veremos a seguir, que a priori de referência para este problema bidimensional pode ser obtida

aplicando-se iterativamente a metodologia desenvolvida pala o caso unipaiamétrico.

A ideia é construir a priori de referência em dois passos. Primeiramente assumimos que
@ é conhecido, e trabalhamos condicionalmente em relação a este parâmetro. Deste modo,

caímos em um contexto unidimensional e podemos utilizar a solução já apresentada na seção

anterior para obter a priori de referência condicional n(À l é). De posse desta priori, e
lembrando que a priori de referência conjunta pode ser decomposta como

«-(é, .x) (.x l é), (2.32)
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precisamos apenas especificar a priori de referência marginal de é, para obter a priori de
l efeiência para o problema bidimensional.

Em princípio, a priori condicional n-(À l é) poderia sel utilizada para obter o modelo
marginal de @ através de

P(x l @) - / P(x, .X l é) d.X

P(x l @, .X)«'(.X l @) d.X, (2.33)

e a partir deste modelo marginal, poderíamos obter a priori de referência marginal para
@ (observe que estaríamos novamente em um contexto unidimensional). Todavia, existe
uma séria complicação a esta abordagem. Como já vimos anteriormente, na maioria das

vezes, a priori de referência é imprópria, e portanto não pode sei utilizada para eliminar poi
integração o parâmetro de perturbação do modelo original. Deste modo, a abordagem acima
só é útil nos casos menos comuns, quando a priori de referência é própria.

Para contornar este problema B&B sugeriram a seguinte estratégia: identifique uma
sequência crescente {Ai} de subconjuntos de A, U A{ = A, que pode depender de é, e tal que,

para cada Ai, a priori de referência condicional r(.X l @) restrita a Ai, possa ser normalizada

dando origem a priori de referência própria ni(.X l @). Então, para cada i, obtenha o modelo

marginal pi(x l é) e uma priori marginal ai(é). A priori de deferência a(Ó, À) é então obtida
como um limite quando i -} oo. Este procedidento será agora formalizado.

Definição 2.2 (Dista. ref. dado um parâmetro de perturbação)
$'#' x ' "'«/f.d. d' "m '"p'«{«.enf. c q- c.n;isto de «m« .ó««.çã. de p(x l é,À),
x C X, (@, À) C 'b x A ç W x W. .4 dÍst7'Íbu ção a posfeMoh de referência n(@ l x), pa7'a o
parâmetro de interesse $, retati'ua üo e=pehmento € e a. sequênci,a crescente de subconjuntos

de A, {Ai(é)}, @ c ©, Ui Ai(é) = A, são de$njdos como o resultado do segwínte procedãmentor

1. aplicando a, de$nição 1.1 ao vrtodeto pÇx \ $,X3, com # $=o, obtenha Q T)do'ri de re.
/e,ên «nd{.{.n«Z «'(À l @) P«« A.;

2. 'para cada. Õ, normalize 'nÇX \ $Ü dentro de cada h.i(JbÜ para. obter umcl sequência. de

p,{«i. p,@ó«, «':(,x l @);

3. use esta sequência de prioris para, obter a, seq'uê'ncia de m,odetos integrados

P:(z. l é) , .. P(z. l é, .X)«:(À l @)d.à
JÀ.i(é)

l)ara zk resultante de k repliccLções do e=pedvne'rito e;
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4. use esta seqt ên,cia de 'modelos para, derivar a seqt anciã de T)rioris de referência

«:ü') - 'JU, ;â@ , á - 1,2,

onde

«.(@) - "p {/p:(,* l é)i'gç(é l ,.)a''},
e para os dados x, obtenha Q sequência correspoTtdente de distribuições ü posteüoh de
refere'nc'LQ

«:(@ l x) '' «;(@) .Á:@,p(x l #', À)r:(À l @)dÀ;
á - 1,2,

5. de$- «-(@ l x) ««.. « dàsf,áó«{çã. f«Z que

U l.Â «:G' 1 *) :.,. 1 " Ó l x) l '.d
A püorà de referên,cia relativa a, ordenação dos parâmetros Ç$, Xb, é qualquer função positiva
«-(@, .à), ta/ que

«(@ l x) « / P(x l é, .X)«'(@, .X)dÀ.

I'ipicamente, a, pNod tQÓ,X3 l)ode ser obtida simplesmente como

«:(é)r:(.X l @)

=& «.(éo)r:(À l Óo)

Uma desvantagem desta abordagem, é que ela claramente requer a escolha da forma dos

subconjuntos Ai e, em alguns casos, a priori de referência pode depender desta escolha (veja
Beiger e Bernaido, 1989). No entanto, os autores argumentam, que para cada problema
específico, uma forma adequada para a sequência sempre transparece naturalmente.

Segundo Berger e Bernarda (1989), a forma "natural" da sequência {Aí} deve espelhar de

alguma forma a noção de não-informatividade a despeito do parâmetro de perturbação relati-
vamente a parametrização utilizada. Por exemplo, quando a priori de referência condicional

n-(À l @) for uma uniforme em W, a forma pouca informativa natural para Ai, recomendada
pelos autores, é o conjunto A{ ;: [--{, i].

Nos casos onde a priori condicional não é uniforme em W, devemos procurai uma para-
metrização onde ela o seja, e a partir desta parametrização, induzir a forma natural de A.
na parametrização original. Como exemplo, considere o caso do modelo normal com média

C«-(é, .x) 0
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(p) e variância (a) desconhecidos, e onde o parâmetro de interesse é o p.
que

Neste caso, temos

«-(a l p) «: a''

e fazendo a transformação a -.> log a

«(alp) " "(Z'galo) e-l=gi :+ a': « «(Z'galo)a': :> «(Z.galo) «i

Deste modo, na parametrização log a a priori é uma uniforme em W, e portanto a forma

"natural" para os elementos da sequência {Ai} é Ai = 1--i, {l. Segue desta observação que a

forma natural na parametrização a é dada por je'', eil, uma vez que Zog a := í, implica que

Bernardo (1997b) apresenta uma forma operacional de encontrar a parametrização

canónica, isto é, a parametrização onde a priori de referência condicional é uma distribuição
uniforme na rega. A idéia é considerar uma transformação do tipo

a'

@(À) .F(À) + ., (2.34)

onde

e n(. l @) é a priori de referência condicional na parametrização original.

Observe que na parametrização canónica a priori de referência condicional é sempre uma
uniforme em W uma vez que

F'(.à) (2.35)

«('@ l ó) lg{ l @) l«(À l ó)I': (2.36)

E comum encontrarmos na literatura estatística, versões de um modelo paramétrico

p(x l é, À) repat'"etrizado como p(x l é,V'), onde (@,À) --> (@,@) é uma transformação

um-a-um. Intuitivamente é razoável esperar que a distribuição marginal a posteriori para o

parâmetro de interesse, seja a mesma qualquer que soja a parametrização utilizada para o
parâmetro de perturbação. A próxima proposição garante que isto de fato acontece.

Proposição 2.7 (Invariância quanto ao parâmetro de perturbação) Sda c o ezpe-

'à"',"*' q« «n t de «m' oó««çã. P(X l é,À), (é,À) C ® xA ç Wx #, e ..g«.' «"';

'#P"i"""t' q« c-;á.f. 'íe «« .b«",«çã. de p(x l @,@), (é,@) C © x $' ç W x W,
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on,de l..$.X] --+ Ç+,$) é uma transformação um-a-um, co'm, '$ -- g.bÇX]. Então, as di,s-

[,{ó«áç'" " p"fe''á"{ de re/e«é«c{« m«ryán«: p«« @, «/«t{«; « l.,A:(@)l e l.', @:(@)l,
-de $':(é) = gÓ(A:(@)), .ão {dê«fãc«.

Prova: Velha, Bernardo e Smith (1994) T)agirá 325.

Alternativamente, podemos querer montei a forma do parâmetro de perturbação, mas
redefinir a forma do parâmetro de interesse segundo uma transformação um-a-um. Intuiti-

vamente esperamos que as distribuições a posteriori relativas as diferentes parametrizações,
estqam relacionadas através do elemento jacobiano adequado. A próxima proposição esta-
belece que isto de fato acontece.

Proposição 2.8 (Invariância quanto a transformações um-a-um)
S''a c o ezper{«.anta que coros sfe de z'ma oZ,se«anão de p(x l @, À), é C ©, À C A, e sda c'

"m '«pe'lm"f' g«. ««.{.fe d' ««« .ó"«,.ção de p(x l ', À), 7 C I', À C A, onde ' = g(Ó).

Então, condicionülm,ente aos dados x, as dist'ribuições de referên,cia Q postedoh parca b e 'y,

«/«f{«. « 1., A;(é)l e I'', A.:(y)l, A.('y) {g(@)} .ã. «/« .n.d" p";

-Í. «-,(' l x) (g':('y) l x), se ® jor discreto;

2. r,(' l x) (g :('y) l x)14. :('r)l, ."d' a,.--(7) - e'i
Prova: Veja BerTtardo e Smith (1994) página 326.

Na proposição (2.6) vimos que a coima explicita da priori de referência pode ser caracte-
rizada diretamente a partir do modelo paramétrico, quando este último for assintoticamente

normal. Na próxima proposição estenderemos este resultado para o modelo bidimensional.

Proposição 2.9 (Priori ref. bivariadas sob normalidade assintótica) Sda c. um ez-
p.hm-f. o«de 'ó"""-" ""'," "«.«fm «/«fÓM« x:, . . . , b. p«nie«fe dep(x l é, À), (@, .X)

C a' x A ç W x #, e ;d" {A:(@)} «m« «q«ên.{« ««e«{enf.mente de$nid« de .«ómnJ--
.os de X. Suponha que Q distribuição Q poste'riori conjunta assintóticcl de (.+,XÕ, dado k

'epticações do experimento e., é normal muttiuaüada com uetor de médias ÇÓI.;., Xkn] e mQ-
:riz de precisão

n(@k«, .x*.) A::(8*,, .i*«) A«(8.«,.i*.)
h::(Õ.«, .X.«) A«(8*.,.i*.)

hii Ài2
A2i h22
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ond. n(@, .x) é « m«f,{, de {n/o,m«çâ. de p'í.A« e (8.«, .X..) é ««.. e.fá«.«f'" «n.á.tente
de Ç$,Xà. Então

«'(À l @) « {ã«(é, À)}:/';

«@,N - «OI -'olul/éÍ aM l ,
d,e$ne a pv"iori de referência, relativa a parametüzação ordenada, (Ó, XÕ, o'n,de

«:@ « «- l.Á..., «.o l @ :.. «"«@, NJ:'D "I ,

Óo C ©,

«:(.x l @) (.x l @)
«'(À l é)

/A.W "(.X l @) d.X'
e

t'.b h«Elt"",

)nde d) é o parâmetro de interesse e X é o parâmetro de perturbação.

Prova: Veja Bernarda e Smith (1994) página, 326.

Em muitos casos, Aé(@, À) e h2e(ó, À) podem ser fatorados em funções de é e À. Se nestes

casos, {Ai} não depende de @, torna-se muito fácil encontrar a forma da priori de referência.

Corolário 2.1 Suponha que sob as condáçães da proposição Í2.q, escolhemos uma sequência

cresce'rate adequada, de subconjuntos \À.iÀ de h., que não depevtdem de @, e suT)tenha também
gue

{hÓ(#',À)}:/' - a:(@) Z'i(À), {A22(@,À)}:/' = .z,(.à) Z,2(é).

Então pri,ori de referência rel,atiça, ao uetor paramétrico ordenado Ç#. XI é dada por

«-(@, ,à) « a: (@) «:(.X)

Prova: Veja Bernardo e Smith (199.o página 325.

Aqui vale a pena ressaltar que este corolário será utilizado na derivação da priori de referência
associada ao modelo de calibração linear.
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2.2.3 O caso multiparamétrico

Na subseção anterior apresentamos a construção da priori de referência pala o caso bidi-
mensional onde O = (@, À) representava um vedor ordenado, cujos parâmetros de interesse

e perturbação ajam respectivamente Ó e À. A priori de referência para esta parametrização

ordenada foi construída através de um condicionamento, e da aplicação da metodologia de-

senvolvida para o caso unidimensional em cada componente da decomposição n-(é) n(À l é).
Nesta subseção apresentaremos uma extensão desta idéia para o caso multiparamétrico,

com O = (01 , . . . , 0k). Aqui a priori de referência será construída através de condicionamentos

sucessivos, sempre aplicando a metodologia do caso uniparamétrico para a obtenção de cada
componente da decomposição

«'(o:,o,, , o*) (o. l o:, , 0* :) . . . «'(02 1 0:)«'(0-). (2.37)

Vamos agora apresentar o algorítmo para a construção da priori de referência multidi-

mensional no caso regular. Aqui, apresentaremos o algorítmo em sua forma mais geral,
seguindo de perto Berger e Bernardo (1992b). Nesta forma mais geral, ao invés de separar e

ordenar o vedor paramétrico ü de dimensão k em k grupos distintos, O é dividido e ordenado

em m-grupos de dimensão nj, .j = 1, . . . , m.ii E importante observar que nesta abordagem

ordenámos os m diferentes grupos segundo sua maior importância inferenciali2, mas que,

dentro de cada grupo, a ordenação paramétrica não é relevante (Berger e Bernardo, 1992b).

Antes de apresentar o algoritmo dos m-grupos vamos introduzir um pouco de notação.
Seja.]

P(xl0), 0 Ce)C Wk (2.38)

o modelo patamétrico. Assumimos que a matriz de informação de Fisher

HW- Ex :. ,(*l l (2.39)

existe e possui posto completo, de modo que

s(o) '(o) (2.40)

também existe.

pinote que quando nj = 1 para todo j, estamos no caso especial com k grupos
impor ordenação segundo importância inferencial quem emos dizer que ordenámos o vetar de parâmetros de

modo a refletir nosso interesse a respeito dos parâmetros do modelo. Em particular, o parâmetro de maior
interesse deve vir em primeiro lugar na ordenação.
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Assuminos que os 0i, ã :: 1, . . . , É;, são separados em m grupos de tamanhos ni,

e que esses grupos são dados por
) 7Z'm 9

ow

om a.:--:, . . . , '«:--.,)

0U = (ON,..+l, . . . , oJV.)

O(«) = (0Nm.:+l, . . . , 0É)

onde Nj :: ni + n2 + + nj, para .7 = 1, . . . , m. Também deânimos

0[j] ...,01), ob] ,0k).

Escrevemos S(O) como

Ait At2 An
AÍ2 A22 A23
AÍ3 Ab3 A33

At.
A2.
A3.s(o) (2.41)

AÍ. Aj!. Aá. .. A..

onde Aij é uma matriz ni x nj.

DeÊnimos Sj(O) como a submatriz NJ x Nj superior a esquerda de S(O). Por exemplo,
S,(0) é dada por

':'', -l :i: Ai2
A22

e S«(O) = S(O).

Definimos hJ(O) como sendo a matriz nj x nj inferior a es(iuerda de H}(O) = S;:(O).
Por exemplo, soja

":'",-*:'q-1111 lll
11

/

12
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então temos que h2(O) = B22. Observe que hi(O) = Hi(O) = Aili, e que se S(O) é uma

matriz bloco diagonal, isto é Aij = O para ã :# J, então hj(O) = A»' para todo .j = 1, . . . , m.

Finalmente, assuma que

O = O(i) X O(2) X ' ' ' X Éj(m),

onde

É)({) :: (1)Jví..+t x ' ' ' x 0/v.,

com O(í) € (3(i)' Denote por {e)z(i)}, / ' 1, 2, . . ., a sequência crescente de subconjuntos de

O(i) e defina

Oib] ' © (j+l) X ' ' ' X OI(m)

Proposição 2.10 (Priori ref. ordenada sob normalidade assintótica)
IJtilizando Q notação acima e sob covtdições de regulaüdade ctn,álogas as da T)roposição (2.9),

a pr or{ de re/erência a'(O), re/atada a ordenação {0(t), O(2), - - - , O(m)}, é dada pOr

"(o) - .ll=, "'(o),

onde xl qO) é de$nida pela seguinte recbrsão:

1. Parca j = m, e OQmà C O«J,

«'« (".«--, 1 ''"-:') - «'« ('.«, 1 '.:,, '':,,

lh. (o)l:/'

/ei.., jhm(0)li/2 dO(«)

, 2, e O(Í) C e)j ,

,"(«-o)

2. Para ii 1, m -- 2,

onde

Z'j look lhj(O)t'/'l Zo,.,. -'; l». l:''«'.--: ("«- 1 ''') "«,

g. Para J = 1, OÍol = O, com OÍo] uazáo, e

«'M - «': (".., 1 "''-)
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Prova: Veja BerT ardo e Smith (1994) T)agirá, S34

O Corolário (2.1) apresentado na subseção anterior, também pode ser facilmente genera.
lizado para o caso multidimensional. No próximo corolário apresentamos esta extensão.

Corolário 2.2 .9e a sequência crescente {(3i(j)] relatava ao parâmetro de peMuróação O(j)

for independente dos demais T)arâmetros O®, i:# j, e ns funções KiqO) se fatoram na forma

lhj(0)l:/' = aj(0W) Ój(0m,...,0a 0,0a+0,...,0(«)),

n-(0(j) l 0(t), , o(.j o) « .J(on),

e cl priori de referência é dada por

«'(om , om , . . . , o(-)) oc ll aj(OO)

Prova: Ve:ja Bernarda e Ramón (1998)

Neste ponto cabem alguns comentários históricos a respeito da evolução do método de

referência. Antes de B&B proporem o algorítmo apresentado acima (Berger e Bernardo,

1992b), os autores recomendavam simplesmente separar o vedor de parâmetros O = (01, . . . , 0.)
em apenas dois grupos: o grupo dos parâmetros de interesse, e o grupo dos parâmetros de
perturbação (Berger e Bernaido, 1989)i3

Embora a abordagem com 2-grupos seja mais facilmente computável, B&B foram forçados
a considerar o refinamento desta abordagem uma vez que foram encontrados casos onde a

abordagem com 2-grupos produziu prioris de referência com comportamentos não satis-

fatórios (Beiger e Belnardo, 1992b). Aqui temos um exemplo claro da filosofia por trás da
evolução do método de B&B; como já salientamos anteriormente, a medida que contra-
exemplos foram aparecendo, o método foi sendo revisitado e progressivamente reinado.

Anualmente, B&B recomendam a separação do vedor de parâmetros em À;-grupos, isto é,

a utilização do algorítmo com m-grupos, no caso particular em que cada grupo é composto

por um único parâmetro (Bernaido e Ramón, 1998). Segundo Berger e Bernardo (1992b),
devemos agrupam parâmetros somente quando houver algum motivo especial para isto.

i;jObserve que esta abordagem representa o caso particular m = 2 do algoritmo geral com m grupos.
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A abordagem com k-grupos tem se mostrado muito e6ciente. Desde que foi proposta, ela

tem sido testada no conjunto de contra-exemplos desenvolvidos contra prioris não-subjetivas,
mas até agora não parece ter produzido resultados insatisfatórios. Estes resultados certa-

mente não garantem que a priori com k-grupos sempre apresente bom comportamento, mas

o fato é que o seu sucesso tem sido impressionante (Berger e Bernardo, 1992a).
Todavia, esta abordagem (assim com a baseada em m-grupos) também acarreta uma

nova complicação ao método de B&B; a priori de referência pode depender da ordenação do

vedor de parâmetros. Portanto, um mesmo modelo paramétrico pode gerar diversas prioris
de referência, cada uma associada a uma diferente ordenação do vetor de parâmetros. Deste

modo, ao contrário do que Jeareys acreditava, não existe uma única priori não-subjetiva
associada a cada modelo paramétrico (Bernardo, 1997).

Pala cada problema inferencial específico, Berger e Bernardo (1992b) recomendam or-

denei o vetou de parâmetros segundo sua importância inferencial. Em outras palavras, deve-

se ordenar o vedor de parâmetros de modo a refietir o interesse a respeito dos parâmetros do

modelo. Por exemplo, uma ordenação como O = (01, 02, . . . , 0Ê) significa que o parâmetro de

maior interesse é o 0i, enquanto ak é o parâmetro de menor interesse.

A maior dificuldade em relação as ordenações, é que muitas vezes não é fácil decidir qual
ordenação devemos adorar, sobretudo em relação aos parâmetros de perturbação. Nos casos

onde somos incapazes de decidir qual ordenação dos parâmetros de perturbação utilizar,
Berger e Bernardo (1992b) recomendam obter as prioris de referência associadas a cada

uma das possíveis ordenações dos parâmetros de perturbação, e então escolher a priori que

apresente o melhor comportamento inferêncial. Todavia, Bernardo (1997) argumenta que na
maioria das vezes a priori de referência é invariante com respeito a ordenação dos parâmetros

de perturbação. De fato, observamos este fenómeno na derivação da priori de referência pala
o problema de calibração linear.
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(l:apítulo 3

Análise de referência para o modelo
de calibração linear

3.1 Introdução

O problema estatístico de calibração linear, também conhecido como regressão inversa, é
motivado pela comparação de dois métodos de mensuração. Considere por exemplo, dois
aparelhos de medição, A e B, onde o instrumento A é extremamente preciso, mas de alto

custo, enquanto o instrumento B, ao contrário, é menos preciso e de baixo custo. O problema

estatístico é recuperar as medidas "verdadeiras" (instrumento A), a partir das medidas
observadas no instrumento B. Problemas deste tipo aparecem com frequência na indústria e

nas ciências experimentais que dependem em grande parte de mensurações precisas, eficientes
e viáveis economicamente.

Neste capítulo, abordaremos o problema de calibração linear sob a ótica da análise
bayesiana de referência. Apresentaremos a construção das prioris de referência através

de duas abordagens diferentes. Na primeira abordagem, a priori é obtida separando-se

os parâmetros em dois grupos distintos: o grupo dos parâmetros de interesse, e o grupo

dos parâmetros de perturbação. Nosso interesse em apiesentai a priori obtida a partir desta

abordagem é compaiá-la com a priori obtida por Kubokawa e Robert (1994) para um modelo
relacionado ao modelo de calibração linear. De fato, B&B anualmente não recomendam a

utilização desta abordagem, uma vez que foram encontradas situações onde esta abordagem
produzia resultados insatisfatórios.

A segunda abordagem representa um refinamento da abordagem anterior e baseia-se na
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separação do vedor de parâmetros em diversos grupos ordenados segundo sua importância

infeiencial, conforme descrito na seção 2.2.3.

Neste capítulo, apresentaremos a construção das prioris de referência para o modelo de

calibração linear e provaremos que as respectivas distribuições a posteriori são próprias e as

distribuições a posteriori marginais pala zo apresentam momentos finitos até a ordem p -- l,
onde p é a dimensão do vedor de respostas. Apresentaremos também a priori de Jeareys

associada ao modelo e mostraremos que também neste caso a distribuição a posteriori é
propria.

Por fim obteremos as distribuições condicionais completas para a geração de amostras da

distribuição a posteriori de deferência (obtida a partir da segunda abordagem) via amostrador
de Gibbs.

3.2 O modelo de calibração linear

Nesta seção consideramos o modelo de calibração linear com vedor de respostas de dimensão

p. Neste modelo, cada covariável está associada a p variáveis resposta. 'rata-se de um
modelo multivariado, embora a quantidade de interesse, o zo, sela um escalar.

O modelo é dado por

yí = cx + /3zi + ci, ': - NP(O , a'l,), Í = 1,...,n (3.1)

'oj «'NP(O, a'lp), .j .,k (3.2)

onde (3.1) e (3.2) representam os experimentos de calibração e de predição, respectivamente.

Observe que consideramos a possibilidade de haver repetições no experimento de predição.
Os vetores de erros eí e coj são independentes, a2 é desconhecido, a = (ai,. ..,a,y e
/3 = (/7i, . . . ,A,y são vetores de parâmetros da regressão e zi,z2, . . ,z, são quantidades

conhecidas, denominadas covariáveis. A função de verossimilhança do modelo é dada por

yo.j = a + azo + coj, A

.L,,x(zo, a, P, a') o( (a'')("+*)'/2 exp -l -- l >'(y{ -- a -- Pziy(yi -- a -- /3zi)+
Le-1

+ >,(yoj -- cx -- Pzoy(yoj -- a /3zo) l /2a' l (3.3)
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3.3 A matriz de informação de Fisher associada ao mo.
delo de calibração linear

Para a obtenção da priori de referência faremos uso da suposição de normalidade assintótica

da distribuição a posteriori. Deste modo, precisamos calcular a matriz de informação de
Físher.

Considerando o Zog da função de verossimilhança (3.3), temos

Z(0) - 1'g l-t,,x(0)l ''' -'et-;l» l.g.' -

$LlqP! '' (yoj- a -0:«o) ,. ..
2Q2'\'J''t,r

As derivadas parciais de primeira ordem são dadas por:

E}.: #'(yoj - a - Pzo)
a2

)az(o)
azo

a/(o) EZ::(x: P«:) + Ej-:(yoj
a2

. -#«.) )

?1(0 z.(y: - a Pz:) +Ej--zo(yoj - a -a:«o)
a$ .1 '

g@-
õa-2 2o'2 ' 2o-4 T

. Ej.:(voj - a Pzoy(yoj - a - azo)
2o'4

As derivadas parciais de segunda ordem são:

a'z(o) kjS'B
a2 )

Ej:::(yoj - a - 2P«o)

a'z(o)
0'2 }

Xj.: ©'(yo - a - P:«o)
0.4 )

a'z(o) a'z(o)

a'z(o)
Õcnaai -:y',, a'/(o)

-@'3La':,,
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a:z(o)
õa'zõct

EZ::(y: a - Pz:) + Ej-:(yoj - a - 0:«o)
a4

a'/(o)
-@L?L4'',,

a'z(o)
i)a'õÉ3

EZ:: z:(y: - a - #:«:) -'p Xj.: :«o(yoj - a - Õ:«o)

a4
)

a'z(o) J[!Lt])p . EZ;:(X: - a - #:«:y(X: - a - /3a:)
2a4 ' a6

. Ej..(yoj - a - #:«oy(yoj a - azo)
rTU

onde õ,j, é o delta de Kronecker, definido como

'Lj
se z =.7

se i :# :l

Deste modo, os elementos da matriz de informação de Fisher são dados por

«[-w] a2 } «[-n]
,[-H] a2 ) «[.

a:z(o) l
aa'aaçoJ

0,

«[-
a:z(o) l
acEiaajJ ,[-H] @q?b',,

,[-m]0, «[-H] @E:#L#'',,

,[-m]0, «[-w] (n + k)P
2a4
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Assim, a matriz de informação de Fisher associada a este modelo é expressa como

n(o) (3.5)

3.4 As prioris de referência e de Je#reys associadas ao
modelo de calibração linear

Na presente seção construímos as prioris de referência segundo a abordagem com 2-grupos
e a abordagem com m-grupos. Apresentamos também a priori de Je#reys e demonstramos

que, em todos os casos, as distribuições a posteriori marginais para zo são próprias. No caso

das prioris de referência provámos também, que a distribuição a posteriori marginal para zo
possui momentos finitos somente até a ordem p -- l.

3.4.1 A priori de referência segundo a abordagem com 2-grupos
Nesta abordagem, proposta por Berger e Bernarda (1989), o grupo dos parâmetros de inte-

resse é composto apenas pelo zo, enquanto o grupo dos parâmetros de perturbação é dado
por A = (a,/3, a2). Observe que neste modelo, A tem dimensão 2p + l.

Segundo esta abordagem, obtivemos o seguinte resultado:

Teorema 3.1 .4 phoh de rx:l/erência segz&ndo a abordagem 2-grupos é dada por

«'".,-,',«', « '«':,'*: (: * Whg)':''
ori(desço c$t, acWP, /3C$tP, a2C11t+ e cJ, EZ;: (z; - z)'
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Prova:

Primeiramente Damos pa'rticionar a. matriz de informação de Fi,sher (quação 3. 5) da seguinte

n(o)
hit

h2t H.h« /

(3.6)

k-»

hi2 :: h2i ;$' 1d' . k«»BICA . ob.

(n + #)/a'l, (k:«o + EZ:: «:)/a'l, 0

h22

(#zo + EZ:: z:)/a:l, l (#zg + EL: z?)/a'lP 0

0 (n + X;)P/2a4

(3.7)

Seguindo Q 'notação da Corotáüo (2.1) do capüuto 2 e unam,do zo por um momento, temos

que Q T)doü de referência conde,cional é dada, por

«'(A l zo) « lh«l:/', (3.8)

onde jh221 pode ser /ac{/mente ca/cu/ado, uma uez que A22 é urna malha diagonal, como

jh221 IA22ljAii.21 onde Att.2 Aii Ai2A;iIA2i (3.9)

Efetuan,do-se a,s contas temos que

IA22j= , (3.10)

(3.11)

e que

IAii.2l-(ã.qi( üp
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onde cl (n + k)c, + nk(zo lla . Deste modo, temos que

jh221
«'(n + k)P

2(a'y'--' (3.12)

(3.13)

..4ssím,

lh«1:''-(«'0'--:leu. l:/' ,#,.'DÓ:(«d.

Uarnos agora, ca/calar h,. = htt -- hi2h;bth2t . Para fanfo, precisarmos pdmeáramerife {n.

uer'fer a znafrtz h2u. (1)Z)serzie que h-i pode ser /actZmente oóÉzda c077 0

«-(:n, (3.14)

Btt= AÜt2,

]32i = --A;iIA2iAj;l2,

Bi2 :: --Ajjl2Ai2A;J,

B22 = A;iIA2iAÚt2Ai2A;f + Aj;jl

uma uez qae só precisamos ãnueMe7' as mafHzes dáagona s A22 e An.2

Após algumas manipulações álgebricüs tem,os que

a'(ka: + EZ;: z?)/«l,
PX P

-a'(kzo + EZ;: z:)/«l,
P x P

0

P x l

hi' -a'(kgo + EZ;: .«:)/«], a:(n + k)/.l,
P x P

0

P x l
(3.15)

0

l x P

0

l x P
2a'/(n + k)p

l x l

Efett ando os cálculos temos que

«,. - ugg, (3.16)

(3.17)

de modo que

lh,.Í:/'=1111i' li/2 «: («o) Z,: (a, #, a') .
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Aplicando o Coral,brio (2.1) temos qse a, prior de referência é dada por::

«(«o, a,P,a') « «:(zo) «2(a,P,a') « -:/' (a ''y'' : . (3.18)

E tembranda que Q (n + #).« + nk(zo zy f.«.« q«.

«'«., .,', .', « '«'','*: (: * $h#)':'' .

A

Observe que esta priori de referência é claramente imprópria.
a, /3 e o-', temos

Integrando esta priori em zo,

ada:ü«"«''":'.'} l
==00 : i: * 1%z) ':'' '«l

/ T/ \f)\--l/Zr. . n#(.. - zy\
\ ' (n+#)., 7

que apresenta a forma do núcleo de uma distribuição da família das t-student, mas com

caudas mais pesadas que uma Cauchy centrada em F e com parâmetro de escala c,(n+k)/nk,
diverge quando integrado em relação a sço. Deste modo, torna-se essencial provar que a
distribuição a posteriori, obtida a partir da priori acima, é própria.

O próximo resultado nos garante que a distribuição a posteriori obtida através desta priori

de referência é própria embora seus momentos de ordem superior a p -- l soam infinitos.

)

Até mesmo o termo

Teorema 3.2 .4 dásfrióuição a posfedod c07%junta obfàda afruoés da phoó de relferêncãa

derivada pela abordagem com 2-grupos é própHa..

Prova,

'Uma escolha natural para a sequência {Aí} é dada por Ai - (ai, Pi, a?) onde a{ = [--i, á]P, Pi = [--i, {]p

e a? = [e {,ei]. Esta esco]ha é natural uma vez que cada componente dos vetores a e # pertence a #, de

modo o um conjunto que espelha conhecimento vago a respeito destes parâmetros de perturbação é dado

por [--i,á]. E em re]ação ao a2, já vimos anteriormente, que o conjunto que espelha conhencimento vago
para este parâmetro é o je'{, ei]. Observando que a sequência de conjuntos Ai não depende de zo, e que
jhz.li/2 = ai(zo)bi(A) e jh22ji/2 = a2(A)b2(zo), temos que a priori de referência é dada por n'(zO,A) c(
ai (zo) a2 (A) .
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Para demonstrar este resultado, precisa'mos cvn 'primeiro Esgar evoco'rttrar a, distribuição a pos-

teriori marginal de zo. Para tanto, eliminaremos por integração, todos os devnais parâmetros
da. distHbuição a, posteriori.

.4 dísfMó"irão a posleráoh de re/erêncÍa «-(zo, a, P, a: l y, X) é dad.z p07'

« (:*$hg)':':'.-',-.* {.

A

x (y: - a - P«:) + >:(yoj - a - Pzoy(yoj
lJ

>:(yi -- a -- /3ziy x
á-l

~ - P«.) } ./,.' (3.19)

Primeiramente, eliminuremos o aa . Para tanto, Damos reescrever Q eqsaçã,o (3.19) como

« (:*l#=)':'' x(a'')'''F'"': '*p {'(Z:/2)"''}.
(/)

(3.20)

onde

Z: ll:(y: - a - #«:y(X: - a - P«:) + >:(yoj -a
i=i .j-i

Dbserue que ÇI) representa o núcleo de amei distribuição

Gam,ct ) .
(n+ É; + 2)p+4 Zi

') ' 9

#zoy(yoj « #«.)

(3.21)

Deste modo, integrando em, a''z tem,os que

«'«.,.,' ,,*, « (:*: 5=)':''ÍÉ>:(yi -- a P«;iy x

x (y: - a - #«:) + >:(yoj - a - #zoy(yoj - a - P«o) }

Agora, ualnos elim'mar por integração o (l. Após algum,üs man'ipulações algéb'r'loas podemos
reescrever (3. 22) co«o

h

lJ

n+k+2
2

(3.22)

«(:*ehr)':''';' *(:*;qlãW)'*,
(/.r)

(3.23)
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onde

«: (n+ k + l)P,

., . n+k

E(y:
{-1

Pz:y(y: - Pz:) PZoy(yoJ - #:«.) (n + k)Zj;Z,

Observe que la não é f'unção de a e que Çll) representa o núcleo de uma distübuição

t..(Z:, Za/(" + k)«:). Oe;te «.d., í,'fey«nd' """ "'peia. « a f'm" q«. «-(:«o,a l y, X)

« (: * ' hZ) ':'' {'« * *, [8'«: - ,«:,''«: - ,«:, * Ê'*.. - '«.'''".,

n

E(y:
{:1

Ozi)+ P«.) E(y. #«:) - ,«.,) }' (3.24)
{-1

Agora, Damos eliminar X)or integração o l3.

(3.24) pode ;« «esc«it« co«o
.Após urna sêde de manàpu/açães aZgéóMcas,

«-(zo, # l y, X) «: :*' hg) :''(
*(i+ l ].,.-(z,+z.zoy(z,+z.zo)]/(.:«, l ' (3.25)

u2 ' (n + Ã;)P + 4,

Z6 '(" + k)(Er;x:+ Eyâ,y.,) IEz/:
i=1 .j=t \ i=l

E /: +Ex.j
i=i j=l' (
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n 'n r 'n k

z. - (« + k)Ey:«: -E«: IE y: +Ey.,
í-l {-l \i-l j-t

Observe que a, l,4,, is e l,6 não são junções de l3, e que (3.25) representa o núcleo de uma
distribuição t-student 'ntultãuariada,

« Z. - (Z« + Z.zoy(Z. + Z.:«o) . \

a2U.2 'P)

Deste modo, ntegrando em re/açâo a # temos qzte n(no l y, X)

« «- '«'. - ''. * ';«.,'''. * ';«.,,-- (: * ' SJ)':''. (3.26)

Z.mZ'"ndo q« « = (n + Ê)., + nk(zO -- F): fem«

«'(';o l y, X) « «e:U31Ü:t! {« /. - (Z. + Z5«0y(Z. + Z.«.)}'eugw2
(3.27)

Após algumas manipulações a,!gébhcas podemos reescreuê-l,a como

«'«. «,*, « (:*' #=)'(:*!©éE' a)
2

(3.28)

onde

u = (n + A)P + 3,

rzÃ;Z6a + Z4ZS

nk/6 -- ZjiZ5 '

Z8 nkZ:Z + (n + k).,/6 Z;Z. - (nk/. - Zl;Z.)Z?

V'amos agora, mostrar que a distribuição ü posteüori mctrginal de xo é própúa. Pümeira-

mente, observe que (3.28) é proporcional a uma função de a;o multiplicada Feto núcleo de

uma d sfráóuição f-student. .Z)este modo, temos g e z ntegru/ de «-(zo l y,X) em re/açâo
l zo, é proporcio'nal Q esperança desta função de =o em relação a disthbuição t-student.
.Zlzp/{cãfamenle, temos

::'«'« «'«l(:*qsg)"T (3.29)
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onde

". - '.(',,(nklõ - zl;z;)«
(3.30)

Agora, utilizando o resultado de que uma distribuição t-st' dent só 'possui, vítomenios de ordem

zstrãtamente menor do que seus graus de liberdade (Johnson, Kotz e Bataküsh'n,an,, 1995)
podemos facilmente mostrar que (3.29) é $nita. Para, tanto, basta notar que

(: * ' #=)' ao + ai zo + a2 zã + + a(n+k-l)p+3 gÉ"'+k-l)P+3

pode ser reescrito como um polinõTnio de grau Qn -+ k l)p + 3. .E como

, I'"*X";':,:l - '"*E'";«:' [«;] ,

e o "ún'ero de graus de /àZ'erd'zde t' = (n + A)p + 3 de Í3.30P é esfhtam.ente maior gue

("+k--l)p+3, temos gue Í3.eP9 pode ser reescdfa como um.z como nação /{near de momentos
finitos e povtünto,

+00

«'(.o l y, X) d«o
-00

(n+A--l)P+3

E «:-E l«il « .«.
i-o ' '

A

Vamos agora mostrei que apesar da distribuição a posteriori marginal de zo ser própria,
ela possui momentos finitos somente até a ordem p -- l

Corolário 3.1 .4 dástráóuÍçâa a posfe7'áor{ margina/ de zo poss&á momentos ./inàfos somente
afé a ordem p -- l.

Prova,:

Para tanto, basta mostrar que

-81«g l y, xl
'+00

«8«-(zo l y, X) d«o-00 (3.31)

(3.32)

e qt e

.EI«g': l y, xl
+00

d'
-00

'«-(zo l y, X) dzo < .:«.
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Observando que

':* ,,*' - '. [*(-*]s=)
n+Ê -- l

(3.33)

orzde

«. - *. (',, ®lh) , (3.34)

e q'ue

nk(zo -Zy\ ;:''"
(n+ k)., 7

1+ = ao + ai zo + a2 zã + + a(n+k)p+3 zgr +h)p+3

representa um polánómio de ordem (n+k)p+3, temos gue .Flzg l y, XI pode ser reescMfa corno

"«.a con«Z,ãnação /áne« de momentos de ordem menor e igual a (n + k)p + 3 da dãsfr óuáção

63.SXJ. Todavia, co«.o Í3.3%J posou u = (n + k)p + 3, fe,«os gue o mo«.ente de arde«
(n + k)p + 3 diuerye, e po#anfo -a1:4 1 y, XI = oo. .Lemórundo que, quando o momento de

)roem. i de um,a distribuição não existe, então todos os demais momentos de ordem superior
a í tamóé"'' "ão ezãsfem, temos que «-(ao l y,X) n.ão possuí nenAu«. «.o«.enfo de ordem
igual ot super'ior Q p.

-4gorn, oóseruando que

':* ' ,,*, « * h-"(:*: s=)' (3.35)

R (}'tl. e

«-' (: * qh#) ' - «. * «: ". * ., «: *

.(n+k)p+2
t a(n+k)P+2 zà " )

representa um poZ nómão de ordem (n + A)p + 2, lemos gue .elíd': l y, XI pode ser reeschfa

;omo uma combinação linear de momentos (dQ distribuição a.s4) de ordem m,ellor e igual
a ('z + k)P + 2. Zodat'ã'z, como Í3.3%J possuí u = (n + #)p + 3, fe«.os gue lodos «lo«.enfos

de ordem manai' ou gua/ a (n + A)P + 2 são ./inatos, e podando .Elz.': l y, iXI < oo. Z)este

«..d., ./i" P««d. q«. «(zo l y,X) é p,@M., m« .ó p«.«{ «..m.nt« ./ínãf« de ordem
menor ou agua/ a p -- 1. A

Observe que quando p :: 1, a distribuição marginal de zo é própria, mas não possui
esperança nem qualquer outro momento de ordem superior.
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3.4.2 A priori de referência segundo a abordagem com m-grupos

Nesta subseção vamos apresentar a construção da priori de referência baseada na abordagem

com m-grupos. Por uma questão de economia de espaço só apresentaremos a construção
associada a ordenação

{zol; {al; {PJ; {.''}

onde {a} = {ai,. -.,ap} e {P} :: {/7:, '.,PP}. Todavia, em nosso trabalho de pesquisa

estudamos também as demais cinco possíveis ordenações de {a}, {P} e {a2} no caso especial

em que p :: 1. Como ocorre frequentemente, em relação a ordenação dos parâmetros de
perturbação, obtivemos sempre a mesma priori em todas as ordenações.

Observe que neste modelo é razoável agrupam os parâmetros {cii, . . .,clp} em {a]. e

{/i:, . . , ap} em {#} e trabalhei em um contexto com 4..grupos, ao invés de trabalhar com
cada um dos 2p + 2 parâmetros separadamente. Observe ainda que não foi necessário consi-

deram diferentes ordenações dentro dos grupos {a} e {P}, uma vez que a priori de referência

é invariante com respeito a ordenações dentro de grupos (Berger e Bernardo, 1992b).
Utilizando a abordagem com m-grupos, obtivemos o seguinte resultado:

Teorema 3.3 .4 phorá de rt:l/erência assou ada as ordenações

{:«ol;Íal;ÍPJ;Ía'} {zol; {al; {a:l;lP} {«ol;ÍPl; {al; {a'}

{:«ol;tÕl; {.-'l; {a} {zoJ; {a'l; {aJ; {#} {«ol; {a'l; {Pl; {a}
não depende de p e é dada por

«'«.,.,",.', « .-' (: * qhg)''':
ondezoC11t, ac11tp, #C:ltp, a2CIR+ e cz EZ;:(z: zy
Prova:

Em l)cimeiro lugar temos queH4.QO) é igual Q matriz de infor'm,tição de Fàsher (equação 3.5).
Deste Tnodo,

h.W - -e%:.:lÜ,

de modo que IA4(O)l:/: pode ser/afogado como

(3.36)

IA. (o)l:/' a-2{(n + X;)p/2lt/2 «. (a')ó. (zo , a,P) , (3.37)
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onde

«.(a') .-'' (3.38)

P«.{««.« "g«« «z«z« s.(o) (o). .L'«.ó««do q« n.(o) p.de «, p«d{.{.n«'í"
como em (3.6) temos que

s.(o) (3.39)

onde

Cit = hÜl2, Ct2 :: --hjjl2hi2h;il,

C2i = --h;Jh2ihjil2, C22 = h;ilh2ihjjl2h12h;J + hj;il,

hii.2 = hn. = hit -- hi2h;lilh2i.

Lembrando que b.. que jú joi calculado amteüormente (equação 3.16) e Date

h,. = hii.2 = !''':--, (3.40)

Lemos que após alguma átgebrü S4ÇO) é dada por

s,(o) (3.41)

onde

ó -E «I'
il::l {::l

ú-E"',
{-1

IME/USP

- an 6' blx«c.B' D
l x P

-an6'.1«c.6'$
l x P

FÇ«., $, .'' )
P xlP

g(zO , /3, a')

P xlP

"'='f/'' "'='=.''

- :, : :,



/(«., p, «o - :l:egiZi -... e:!8f.t.ü:,,

.(«., p, «', - =1:e;B- - eaT.u:,,

"(.., p, «', - =1:egiF + ee:a:,.
Precisamos agora e'nco'r\trai baÇO), e mostrar que ele se jatorcl com,o

lh: (o)l :/: «; (#)Ó; (zo, a, a') . (3.42)

Para tanto, precisa'mos p'r'imeiramente inueder a matriz

üd' l«-.akB' $

l x l
aa B' b1''".,6' $ \ --an B' cl«,c.B' Í3

.!.!.e

s;(o) -a'P'ó/n.,#'# l /(zo,P,a')
P!]. l p*p

g(zO, #, a')
(3.43)

a'P'./n.,#'/3 l g(ao,P,a:)
p x 1 1 p x p

h(zo ,#, a')

ande tfÇ=o, O,aZ ), gQ=0, l3,aa ) e hino, l3,aZ ) não são matizes diagoTlais.

C)bserue qu,e não é fácil inuerteT Sa qO) uma uez que 'não é possível decompó-la de tal modo

blue só precisamos inue'üer uma matiz diabo'nat. Por este motivo, OT)tomos T)or utilizar o

programa .A/afAemaf ca g. a para ca/cHIar Sii(O) e o determinante de h3(O). Z)esta maneira
LeTRas qt e

lh; l:/'-i*ll )b;(«.,a,.'0, (3.44)

onde aa (/3) = 1

Precisamos agora encontrar h2(0) a pad r de S2(O) e mosf7'ar gue

jh, (O)l:/: «, (a) b2 (zo ,# , a') . (3.45)
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No entanto, observando que

«a2 l«-cnk6' f3
l x l

aa l3' bjv«c.l3'B

l x P

s,(o) (3.46)

an B' bl'«c.l3' B

P x l
f@. , B,d)

P x P

não é função de a, percebemos que

lh:(O)l:/' l x jh,(0)l:/' «: (a)Z,: (zo,P, a') , (3.47)

.«d. «,(a)

Portanto não ó preciso inzieMer S2(O) e ca/cu/ar h2(0) ezp/ácáfamente.

P«c{..mos «gor« enc-t«r h:(O) « p«Mír de S:(O) e m«t«r q«e

lh:(O)l:/' «: (zo)ó- (a, P, a') . (3.48)

Observando que,

s:(o) - ;ilZÕB :::> h:(o) - n:(o) - sí:(o) - 21i:lgie, (3.49)

temos que

lh l:/' - .-:/' l"'JWl:'' - «:(«Dó:(a,P,«0, (3.50)

.«d. «:(zo)

E lembrando qwe cl (n + k)c. + mk(zo Z)' fe«« q«.

«:'«., « (:*' g=)':''. (3.51)

Aplicando o Garotada (2.2)ü, temos qu,e a, púori, de referência é dada. por

«-(zO,a,P,a') « «:(zo) «,(a) «;(P) «.(a'),

2Assim como no Teorema (3.1) neste caso também é natural escolhermos a sequência crescente Ai =

(a{,Oi, a.2) tal que aí = [--i,áJP, Pi = [--í,jJP e a2 = je i,ei]. Observe que as sequências de conjuntos ai.

P{ e a? não dependem do parâmetro de interesse (zo) nem de a, /3 e a2. Desta maneira podemos utilizar o
Corolário (2.2).
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ãsfo é,

«'«.,.,',«', « «-' (:*' T g)':''. A

Observe novamente, que esta priori é imprópria. Deste modo, precisamos mostrar que a

distribuição a posteriori de referência é própria.

Teorema 3.4 .4 dàsfr óu ção a postehoó corÜunfa oófáda czfraués da pMorí de rx?/erêncía

üprese"-tapa «o Teore«a (3.3) é prós'úa.

Corolário 3.2 .Á distrãóuáçâo a posfehorá maré naJ de iço possui mornenfos ./ínÍfos somente
afé a ordem p -- l.

Provas:

A deTnonstração destes resultados é análoga Q feita para o Teorema (3.2) e Corotáho (3.1).
De fato, basta substituir o ual,or n por 'n -- '2 em todas üs equações deTiDa,das n,as provas do

I'eorema (3.2) e do Corotádo (3.1), que o resultado segue. ê,.

3.4.3 A priori de JeHreys

Nesta subseção vamos apresentar a construção da priori de Je#reys. Observe que esta priori

pode ser vista como o caso particular da abordagem com m-grupos quando m :: 1, isto é,
quando todos os parâmetros são agrupados em um único grupo.

Teorema 3.5 .4 pMoó de /(;#reg/s assou ada ao made/o de caZ oração /ánear é dada por

«.'«.,-,',«', « qg (: * q%#)'':"'
ondez0 C11t, ac11tp, /3C11tp a2Clft+ e cz EZ;:(z: - zy
Proala :

Para, demos,strar este resulta.do, basta catcutaT'mos o determina'rate da matiz de informação

ie Fisher (equação 3.5). Parti,cionando Q mat'r'iz de informação de Fisher como em (3.6)
te'ruas que

n(o)l jh«llh::.,l, (3.õ2)
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onde jhii.21 = hti.2 :: hz. := hii hi2h;ilh2i já/o caZcu/ado reguação 3.]6), e observando
que jh221 fan7zóenz} jú /oz caZcw/ado Íequação 3.J2y temos gue

H(0)l = jh«llh::.,l = !;É:li+ #)p elilPlê (3.53)

Deste modo

nMl:'' " gaOnõn©., (3.54)

e levnbrando que CL (n + k)., + nk(z. Zy, ..g«e q«.

«.'«.,-,','', « qr (: * qh#)"':'''. A

Observe que esta priori também é imprópria. Todavia, o próximo resultado nos garante
que a distribuição a posteriori marginal pala zo obtida através desta priori é própria.

Teorema 3.6 .4 dãsfMZ)unção a posfedorí maré na/ para zo oófÍda através da pMoM de Je/-
Jre's é própr\a.

Provo,:

E'm, phmeiro lugar, precisamos obter a, disthbuição Q 'posterior margi'nal para o =o. Para

Lavtto, etiminnremos por i'ntegração os demais parâmetros do modelo. Aqui não apresenta-

remos em detalhes Q deüuação düs distribuições marginais, uma, uez que esta derivação é
análoga Q feita na demonstração do Teorema (3.2).

.,4 d{.t,ãó«{çã. « p«feMoh «(zo, a, /3, a' l y, X) é P«PO«{-.Z "

x (yi -- a -- Pzi) + >1.(yoj -- a Pzoy(yoj -- a -- /3zo) 1 / 2a2 l.
.j=t 1 / J

(p'#) :/' 1+ nk(zo - Zy
(O'2) (n+h+Dp+3 exp -lÉ'": P«:)'*

(3.55)

Utilizando resultados de integração da, famtüia, das gamas temos que
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«'«.,-,' «,*, « ',',,:''(:*' 9=)*ÍÊ.«: «-'«;,'*

k

+ E(yoj - Pzoy(yoj P«.) (3.56)

Utüizan,do resultados de integração da famtüio. das distribuições t-stx dent multiuadadas temos
gue

«'«.,' «,*, « ''',,:''(:*' #=)'Í'«**, [Ê'«: -,«:,'*

k l / .

X(y. - #«:) + E(yo.j P«oy(yoj - az.) 1 - Í E(y.
.j=i ] \i=i

X
n k

>l:(y: - P«:) + >:(yoj - az.)
i=i .j=i

In+k+l)p+5
2

k

P«:) + >1:(yoj

(3.57)

Utilizando, no'lamente, resultados de integração da Jamtüia das distribuições t-student mul.
tiuahadas te«.os que «(zo l y, X) é proporciona/ a

" ''''',:''] 1: -- Wh#l "''' l: -- :ah#h) ''; , (3.58)

onde u = (n + É;)p + 4 e

.n l(p'p):/:l .' ',',,:'' (: * ia'!Sa)'* «.,
(3.59)

r("W)
-(#l ãz'';aiÊi@

Z4 + Zszo )a

« Z6 (Z, + Z.:«oy(Z, + Z.«o)
(Zz'U2

«:
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Observe que (3.59) é uma, função de =o. Vamos a.gota mostrar qwe

a(zo l y,X) é propráa. .Em primeira /wgar oóserue que

=.',- « ',:. 1' '"'','''] i: * %s=)''j , (3.60)

(3.61)

onde

«. - ,. (,,, @ln) .

E lembrando que a, raiz qua.tirada é q ma função câncüua, segue Teta desigualdade de Jensen

(games, 1996) que

-B l(p'/3):/'l 5; .D l(p'/3)l:/' . (3.õ2)

Utilizando o resultado (gang e Zhang 1990, pg 42)

.E jx'Axl = t7'(AE) + p'A/z, (3.63)

onde a, distribuição do vetar x tem vetar de médias H e malha de couariància'E, temos q' e
para A = IP

-E IP'PI ) + m'm =

{(n+k)',+nA(zo - Z)'Jl6 - «.;(zo+m:): - m: .

. m3(aço + mi)' + m2
' {(n + Ê)c, + nk(zo - Z):l' (3.64)

m2 = ZJZ4
(z;z;y
il,' ' m: - ZI.Z.,

n,ão são junções de =o. Deste modo, temos que E \lS'BN com'esconde Q uln T)otinâmã,o de grau

-2, quando Disto com,o 'ü'ma função de =o. Assim, temos que

.el(p'P):/'l $ .EIP'PI'/: ,' '

potinâmão de grau -l
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e poManto

' '',',,:':] 1: -- Whgl' : "'''',,.:'' (:*w=#)
po/amónio de grau (n + k)p + 3

LembraTtdo que umcl dãstübuição t-student só possui 'm,omentos anitos de ordem esthtamente

me'nor que seu 'número de graus de li,herdade, temos que

'.. [,'',,,,'''(:*qh=)'] ««

uma uez que a expressão acima pode ser reeschta colho 'umü co'mbinação linear de momentos

de arde"' "''e"or ou igual a (n + k)p + 3 de u"'*a distrai'unção t-sfude7zt com u = (n + A)p + 4

graus de /{óerdade. (consequentemente

'.. I' '',',,:"] (: * l#=i
Isto é,

l «çn»\*,x]««. «:.'". A

Observe que no caso particular p l a equação (3.59) se reduz a

"''- - Z',','''R#$Ç - (: * iqP)'* -, - «- '#. ';.';,
E como a = (n + k)c, + nk(zo -- B)2 é um polinõmio de grau 2 quando visto como função de

zo, temos que E IPI representa um polinõmio de grau -l e deste modo, temos que (3.58) é
proporcional a esperança de um polinõmio de grau n + k + 3 em relação a uma distribuição

t-student com u = n + A + 4 graus de liberdade. Assim, para p - l temos que n(zo l y, X.)
é própria. O primeiro momento desta distribuição é dado por
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"'« *.-c««'« -«« «,. l«"#'1:*%hgl'l -«,

uma vez que a expressão acima pode ser reescrita como a esperança de um polinâmio de

grau n + k + 4. Portanto, segue que n(zo l y, X) não possui nenhum momento finito.

Observe ainda que pala p - 1, a priori de referência obtida através da abordagem com

2-grupos é expressa por

«'«.,«,',«:, « .-' (: * : ##)':''.
(3.66)

A priori de referência obtida através da abordagem com 4-grupos é dada por

«'«.,«,',.', « .-' (: * l#=)':''. (3.67)

(3.68)

A priori de Je#reys é expressa como

«.(«.,«, P, .') « IPI/«'

3.5 Resultados relacionados na literatura

Ghosh, Carlin e Srivastava (1995) apresentaram uma lista completa das prioris de referência
associadas a todos possíveis agrupamentos e ordenações dos parâmetros do modelo de cali-
bração linear univariada.

Os autores trabalharam com o modelo reparametrizado como

f 1 / n

Z;,(sço, 'lo, /3, a') oc (a'')("+')/2 exp 'l l.}:(z/i -- ao -- P(zi : z))'+

*É'«. '«-,»'ll (3.69)

onde ao = a + /3Z. No entanto, como ao é uma transformação um-a-um de a, temos que a

priori obtida pelos autores pode ser transformada para a parametrização utilizada por nós
através de

«("., '-, P, .') " «("., '-., P, a') gül=tig:i;- . (3.70)
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Como era esperado, ao efetuar a transformação acima as prioris obtidas por Ghosh ef a/
coincidiram exatamente com as prioris obtidas no presente trabalho (de fato, o jacobiano da
':a«fo:mação «le 1, e «-(zo, a, #, a') ao, #, a')).

Ghosh ef aZ ainda demonstraram que as distribuições a posteriori marginais para zo
(obtidas a partir das prioris de referência, e também da priori de Je#reys) são próprias,
embora não possuam nenhum momento finito. Em nosso trabalho, demonstramos uma
generalização deste resultado para as prioiis de referência, a saber, que a posteriori marginal

para zo é própria, mas possui momentos finitos somente até a ordem p -- l. Observe que
quando p = 1, nossos resultados coincidem com os de Ghosh ef a/.

Liseo (1993) obteve a priori de referência para o modelo de calibração linear univariado

no caso particular em que a = 0 e a2 é conhecido. Kubokawa e Robert (1994) trabalharam
com o modelo de calibração linear multivariado, mas ieparametrízado como um problema

de estimação da razão das médias de duas distribuições normais.

Partindo do modelo original (equações 3.1 e 3.2) Kubokawa e Robert obtiveram, primeira-
mente, o modelo reduzido às estatísticas suficientes

a2
y «' Np l a+#Z' - 1,n

2a
y. - Npl-+""., k (3.71)

(3.72)- ~ (« , :,) , . - '««« (: , á) ,
onde P, y, yo e s são mutualmente independentes, e

q Õ - E(«:
í-l

F)(g: - y)/c,,

hn

É«:'", É'":
i-l

F yo = >1: yoj/k,
2y fCr

i-l á-l j

A partir do modelo reduzido às estatísticas suficientes, Kubokawa e Robert consideraram a

seguinte reparametrização

B* - VGB «:

Z

zo -- ã'

/c,(i + Ê)
(3.73)

(3.74)« - ~M$ yo -- y
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onde w, z e s são independentes e distribuídos como

« - "', (#* , .'::,) , , - Np («;P* , .'':,) , á). o.«)

Desta maneira, a nova função de verossimilhança, -t«,,,.(sç;, P*, a2), associada a este modelo

reparametrizado e reduzido é dada por

x('':y''''/'»PÍ-5P I' +(w - p*y(w - #*) +(' - ';/3*y(' - ';P*)l} .

Observe que este modelo é equivalente ao modelo associado ao problema de estimação da
razão das médias de duas distribuições normais, onde o zo faz o papel de @, o parâmetro

que representa a razão das médias (veja Bernardo, 1977). Observe ainda, que o parâmetro
cx não aparece neste modelo.

Utilizando a abordagem dos 2-grupos, Kubokawa e Robert obtiveram a seguinte priori
de referência associada ao modelo (3.76)

«*(z;, P*, a') «:(a'')@'''D/:(l + z;')':/'.

(3.76)

(3.77)

TYansfoimando novamente a priori acima para a antiga parametrização, isto é,

«*(«., #, .n « «*(.i, p*, .o %liÍi;l::ln' (3.78)

temos que

«'',.,", .', « '«-''"*:''' (: * 19#)':''
« '«-''""" 1: * ':hgl'"'

C)bserve que a priori acima é diferente da priori obtida por nós segundo a abordagem dos
2-grupos pala o modelo original de calibração linear, expressa como

«',.,-,',.', « '«'','*: (: * ' SJ)':'' .
De fato, este resultado eia esperado uma vez que, além de efetuar transformações nos
parâmetros do modelo (3.73), Kubokawa e Robert efetuaram uma transformação no próprio
modelo ao reparametrizá-lo como

(3.79)

(3.80)

«-mõ, ,--ÇF;:
n ' k
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Deste modo, acabaram obtendo a priori de referência associada ao modelo para o problema

de estimação da razão das médias de duas distribuições normais, ao invés do modelo de
rnlihtnpãn ]inonrWB-wv x vw a

Apesar do modelo utilizado por Kubokawa e Robert estar relacionado ao modelo original

(de calibração linear) as prioiis de referência obtidas nos dois modelos não coincidem uma vez

que as prioris de referência são invariantes quanto a transformações um-a-um dos parâmetros

do modelo e quanto a estatísticas suficientes, mas não quanto a transformações do próprio
modelo paramétrico.

3.6 Distribuições condicionais completas para o amos
trador de Gibbs

No apêndice A obtivemos as distribuições condicionais completas para a geração da dis-

tribuição a posteriori. Todavia a distribuição condicional p(zo l a, /3,a2, y, X.) não possui
uma forma conhecida. Para contornar este problema, utilizamos o mesmo artifício empre-
gado por Kubokawa e Robert (1994), e introduzimos uma variável latente t que nos permitiu

gerar amostras de zo, a partir da distribuição condicional aumentada p(zo, f l a, P, a2, y, X.).
De fato, introduzimos um novo passo de amostrador de Gibbs para gerar de
p(zO,f l a,a, o-2,y,X) dentro de cada ciclo do amostrador de Gibbs para geração da dis-
tribuição a posteriori.

Explicitamente, as distribuições condicionais completas são dadas por

. .- ' l «., «,P,,,,x - c'«.« (k-:g'B , g-)

. a l :«o,Õ, a',y, X Np (Z, , Ã:.)

. ' f ".,':,«',«,:* - Np ('; , «#=:,)
e f zo, a, /3, a2,y, X. G«m« ({ , : -' q8bg)

. :«o l t, a, O, a', y, X .N(«. , «')
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onde

>l:(y. - a - Pz:y(y:
í-l

EZ:: (y: - Pz:) + Ej-:(yoj - azo)
n+k

EZ:: :«:(y: - a) + :«o Ej-: (yOj a)

kzã + EZ::: :«l; '

2a'nktz: + c,(n + A)P' Ej-:(yoj - a)
2a'nkt+ .,(n+ A)kP'P '

a'(n+k).,
2a2n t + c,(n + k)k#'P

k

- a 0«:) + >1:(yoj -a P«:oy(yoj P«.),

U2
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Capítulo 4

-A.s prioris-g de Zellner

4.1 Introdução

Neste capítulo introduzimos uma nova classe de prioris, conhecidas como prioris-g, origi-
nalmente desenvolvida por Zellner (1986) como um procedimento para obter distribuições
não-subjetivas informativas para o vetor de regressores lineares (P) em modelos de regressão

linear multiplo (MRLM).
Vários procedimentos para acessar distribuições a priori informativas a partir de in-

formação subjetíva pala os parâmetros do MRLM já foram desenvolvidos. Em geral, tais

procedimentos baseiam-se em resultados de conjugação. Embora, estes procedimentos soam

bastante úteis para facilitar a elicitação de prioris para os parâmetros do MRLM, em muitos

casos, é difícil elicitar os hiperparâmetlos destas prioris. Por exemplo, pode ser muito difícil

especificam os hiperparâmetios de uma priori para uma matriz de covariâncias (Zellner, 1986).

A motivação de Zellner em desenvolver a nova classe de prioiis-g, foi obter uma priori
não-subjetiva e informativa que pudesse ter utilidade prática nas situações mencionadas

acima (Zellner, 1986).

4.2 A priori-g
Informalmente, as prioris-g correspondem a uma distribuição a posteriori "conceitual" ou

"imaginária". Isto é, partindo de uma amostra "imaginária" e de uma priori de referência,

obtemos uma distribuição a posteriori, que é por sua vez, utilizada como a distribuição a
priori para o problema inferencial real.
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Vamos agora mostrar a construção formal da priori-g apresentada poi Zellner (1986)
Primeiramente considere o MRLM padrão

y XO + . com . «.., Nn (O, l.) (4.1)

onde 1. é a matriz identidade n x n; y é o vetor n x l de respostas Z/i, á = 1, . . . , n; X. é a

matriz n x m de covariáveís, onde as linhas representam as amostras e as colunas representam

as variáveis; /3 é o vetou de parâmetros da iegressãol e c é o vedor m x l de erros ci «. N(0, 1)
independentes. Observe que em geral assume-se que ci «. N(0, a2) onde a variância a2 é
desconhecida. No entanto, assumimos aqui que o2 é conhecido e vale 1, pois este é o nosso
caso de interesse.

Neste caso, a função de verossimilhança do MRLM é dada por

.Z.,,,x(P) « expÍ-(y XPy(y - xO)/2}

" exp{ -ÕrX'X(P-Õ)/2} (4.2)

onde P = (X'X)''X'y
Antes de observar y, considere a amostra "conceptual" ou "imaginária" yo gerada por

«. -XO -* .. «m .. -Nn (O, .g:«) (4.3)

A matriz de covariáveis X é a mesma de (4.1), mas como a amostra é "conceitual", per-

mitimos que ag soja diferente de l (lembre que tomamos a2 = 1) e assumimos que gag = 1,
0 < g < oo, onde g é conhecido. Usando a priori de referência p(P) o( cte, a distribuição a
posteriori "conceitual" é dada por

p(P l Do) « exp{ g(yo XPy(yo - XP)/2}

'x exp{ --ÓoygX'X(#--Óo)/2}

onde P. = (X'X)'iX'yo e Do a amostra "conceitual"

Agora, suponha que conhecemos antecipadamente o valor de /3 e o denotamos /3.
mando que

(4.4)

Assu-

(4.5)P. IDo)

temos que (4.4) é dada por

p(# l D.) « expl-(P P.ypx'x(© - P.)/2}. (4.6)
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Lembrando que esta distribuição a posteriori "conceptual" foi desenvolvida antes de obser-

varmos o vetou de respostas y, podemos interpreta-la como uma distribuição a priori, a ser

utilizada para calcular a distribuição a posteriori de /3 dado o vedor de respostas reais y.
Deste modo,

p(P l Oo) « exp {-(P - O.ypX'X(P - P.)/2} (4.7)

é a priori-g onde Oo = (/3.,g).
Com relação a estas piioris, Zellner comenta que em situações onde o valor de g é des-

conhecido pode-se introduzir uma priori gama, informativa ou não, para este parâmetro, e é
possível, ainda, ter g = g(n), por exemplo, g c( l/n ou g c( Zog(n)/n, de modo que a precisão

da priori-g fica dependente do tamanho da amostra.

As prioiis-g são caracterizadas por uma matriz de covariância da forma g'i(IX'X.)':
onde 0 < g < oo. Deste modo, estas prioris compartilham a mesma estrutura de variância

e covaríância da função de verossimilhança, embora permitam um maior ou menor grau de
difusão, dependendo do valor de g. Em outras palavras, valores pequenos de g tornam a

priori difusa, enquanto valores grandes a tomam mais fechada e informativa. Vemos assim,

que g funciona. como um pa-râmetro que deâne a escala de variação da priori-g. Observe que

quando g vale 1, a priori-g possui exatamente a mesma estrutura de variância e covariância
dn fiinpãn Ha \rnrneç=i«lijh,,npnux+ywv uv T ux vvv& xxxxxwxxywa

Do ponto de vista de aplicações, o maior interesse nesta classe de prioris decorre de
sua praticidade em especificam prioris difusas (g << 1) que, pelo menos em teoria, evitam

problemas significativos de conflito entre a priori e a verossimilhança (West, 2000). Este

tipo de problema é bastante comum quando utilizam-se prioris vagas, ainda que próprias,
em modelos de grande dimensão. As prioris-g evitam este tipo de conflito uma vez que
a verossimilhança "orienta" a forma da priori-g, isto é, a priori-g possui sua estrutura de

variância e covaliância proporcional a estrutura da função de verossimilhança (West, 2000) .
No próximo capítulo, mostraremos que as prioris de referência associadas aos modelos

de regressão binária e binomial, correspondem a uma priori-g. E interessante notar, que
apesar da priori de referência ser mais difusa que a função de verossimilhança, ela ainda é

razoavelmente informativa. Este resultado demonstra, como já foi discutido anteriormente,
que as prioris de referência não são necessariamemte difusas, e portanto "não-informativas"

De fato, em alguns casos, as prioris de deferência, isto é, prioris que são dominadas pelos
dados mesmo pata amostras pequenas, podem ser "informativas"
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(capítulo 5

Análise de referência para modelos de
regressão binária e binomial

5.1 Introdução

Neste capítulo estudaremos o problema de regressão com dados binários e binomiais. Em

regressão binária os resultados podem ser classiâcados em duas categorias distinta que, por

conveniência, denominaremos de 0 caso a resposta pertença à primeira categoria e l caso
pertença à segunda. Uma vasta literatura em estatística, biometria e econometria tem sido

produzida em análise de dados binários, vda por exemplo, Johnson e Albert (2000). A
abordagem frequentista é baseada na teoria assintótica, e por esse motivo é questionável
em amostras pequenas. Na abordagem bayesiana uma solução bastante popular para este
problema foi proposta por Albert e Chib (1993). Nesta abordagem são introduzidas variáveis

latentes, cuja função é facilitar a implementação da inferência a posteriori via métodos

MCMC, que incorporam as variáveis latentes como dados perdidos a serem imputados e
ingeridos juntamente com o vedor de coeficientes da regressão (#).

Do ponto de vista de aplicações, a grande maioria dos trabalhos baseados na abordagem
bayesiana utilizam uma priori uniforme para /3. Esta escolha é motivada pelo uso desta

priori em modelos lineares, onde a uniforme é a priori de referência (e também a de Jef-.

freys) associada ao modelo linear. No presente capítulo, vamos obter a priori de deferência

para P associada ao modelo de regressão binária. Além disso, apresentaremos um esquema

computacional, utilizando o algorítmo proposto por Albert e Chib (1993), para a geração da
distribuição a posteriori via amostrador de Gibbs.
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Estudaremos também o modelo de regressão com respostas binomiais, que pode ser visto

como uma extensão do modelo de dados binários. Mostraremos que a priori de referência

associada ao modelo de regressão binomial é idêntica a priori de deferência para o modelo
de regressão binária. Apresentaremos também um esquema computacional, baseado no al-
gorítmo de Albert e Chib, para a obtenção da distribuição a posteriori através do amostrador
de Gibbs. No próximo capítulo, veremos que a priori de referência associada a estes dois
modelos é obtida como um passo intermediário na construção da priori de referência para o
modelo de calibração binomial.

Na próxima seção intioduziremos rapidamente a idéia por trás dos modelos de regressão
com dados binários seguindo Johnson e Albert (2000).

5.2 Regressão em dados binários

Em modelos de regressão binária estamos interessados em encontrar uma função que relacione

as variáveis resposta (binárias) zis com as variáveis explicativas zls.

Talvez a suposição mais simples que podemos fazer a respeito da relação entre as variáveis

resposta e as explicativas é que

Pi= Pi+ Õ2zi, onde pi = Pr(zi = 1), (5.1)

isto é, estamos supondo que a probabilidade de sucesso da variável resposta é uma função
linear da variável explicativa (pala efeitos didáticos estamos adorando aqui um dos modelos

lineares mais simplesl utilizando apenas uma única variável explicativa). Todavia, a uti-
lização de uma reta para relacionar pi com ai não é adequada para se fazer predições a
respeito de pi, uma vez que valores fora da amplitude dos valores de n{ que foram utilizados

na obtenção da reta de mínimos quadrados, poderiam produzir valores de pi maiores do que
um ou até mesmo negativos.

Uma solução mais adequada para este problema é modelar as probabilidades de sucesso

usando funções que assumam valores somente no intervalo 10, 11. Uma classe natural de

funções com esta propriedade é a das funções de distribuição acumuladas (f.d.a).
Deste modo, temos que pi pode ser modelado como

P: (#- + P::«i) (5.2)

onde -F é denominada função de ligação
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Existe um grande número de f.d.a's que podem ser usadas para modelar as probabilidades

de sucesso e sua escolha é, na maioria das vezes, arbitrária. Por este motivo, é uma prática

corriqueira testar diversas funções e escolher a que melhor se adeque aos dados (Johnson e
Albert, 1999). As funções de ligação utilizadas com maior frequência são a normal padrão
(também conhecida como ligação proóÍf) e a logística (também conhecida como ligação /ogit) .

Na próxima seção vamos introduzir formalmente o modelo de regressão binária associado

a m variáveis explicativas.

5.3 O modelo de regressão binária

Suponha que n variáveis aleatórias binárias independentes zi, z2,. . . ,z. são observadas, onde

zi tem distribuição de Bernoulli com probabilidade de sucesso pi, isto é,

w'ob l pi l --pi

Suponha que pi está relacionado a um conjunto de covariáveis através de um modelo de
regressão binária de6nido como

P. (x:'0), { = 1,. . .,n (5.3)

onde # é um vetou m x l de parâmetros desconhecidos, xi' = (açü, z{2,

conhecido de covariáveis e P' é a função de ligação.
Neste modelo, a função de verossimilhança é dada por

, «:«) é «m «tor

.Ü,x(P) n
{-1

lr'(x:'P)I': li F'(xi'#)l:'' )

&

(5.4)

onde z é o vetar de dados binários ( vedor de 0's e I's) e X = (x:,x;,
n x rrz de covariáveis (observe que xi' é uma linha da matriz X).

, x:y é a matriz

5.4 A priori de referência para O no modelo de re.
gressão binária com ligação proóíf

Nesta seção vamos construir a priori de referência associada ao modelo proóÍf de regressão

binária. Neste caso, -F = ©, onde '} é a f.d.a. de uma N(0, 1). Em nossa construção, ao invés
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de obtermos a priori de referência para /3 diretamente através do modelo (5.4), partimos do

modelo reparametrizado
n

)
lZ

z,,(p) ll pí: (i - p:):'':

e induzimos a priori de inferência em /3, a partir da priori de referência dos p;s.

Esta indução foi feita em dois passos:

(5.5)

1. a partir da priori de referência para p, induzimos a priori de referência para o vetou de

preditores lineares (XP) e

2. a partir desta última, induzimos a priori de referência para /3

Explicitamente, consideramos as seguintes transformações:

lO,tl" --- X© .«de t.(":,'' ,«.)-(Q'':(«:),''',©':("«))

X/3 ---} P. .«de t2(v) -(X'X)':X'(v)

Observe que esta construção é lícita, uma vez que tanto ti quanto t2 são transformações
um-a-um, e já vimos no capítulo 2 que as prioris de referência são invariantes quanto a este
tipo de transformações.

Utilizando o roteiro acima, obtivemos o seguinte resultado:

[Feorema 5.1 .4 phoM de r(i/erência associada ao rnode]o de regressão ó náràa é aproxima
damenfe dada por

P '' "h (o , .''(x'x)-')
orzde o-2 = r2/2 e # C W"

Prova,:

Evn primeiro lugar, uavllos en,contrai ü müt'üz de i'nformação de Fi,sher associada, cto modelo

reparametrizado

lZ

z,(p) llpí' (i - p:):'''

O l,ogaritmo da junção de uerossimilhança é dado por

(5.6)

Z(P) logo:+ (1 - '.) 1og(l -P:).
n

lZ

(5.7)
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As deHuüdas de T)ümeira e segbndü ordem são dadas por

aZ zi l--zi 2/ zi l--zi
@' ã Í:R' @?' a ÍÍ-;P'

de modo que

Í:# ',

,[ Ü] -.
,l $1 -:-*.\-,;:o

par" 't # j

e

P )'i

Assim, Q matriz de informação de Fàshef é expressa, co'mo

Pí'(l -P:)': o

o P;:(l - P,)''
0

0

n'(P) (5.8)

0 0 P;:(l - P.)':

Observe qne 'neste modem.o reT)ara'rnetrizado, nosso 'parâmetro de interesse é o vetar p inteiro.

Deste modo, para a. obtenção da pho'ri de referência, agrupámos os parâmetros T)\, . . . ,'p. e'rn

um único gl"upo correspo'ndente CLO parâmetro de interesse. Note que Q püo'ri de referência

obtida ü parir de um úni,co gr"tipo corresponde a, Frio'ri de Je$reys.

Deste wtodo, a, püoh de referência. é dada por

«-(p) « l.a(p)l:/' « ll ; p!/'': (i -p:):/'':.

Observe q'üe cada pi é index)endentemente distHbuído como zma Beta(\l'Z, \.lah.

Vamos agora, com base nü phoü de referêncicl para p, induzir \Lula. püoü de referência

para IS. Nü realidade, T)cimeira'mente induziremos uma, prior de referência l)ara o 'Deter de

preditores lineares (X$) e então, Q parir desta. püoü, induziremos a pdoü de referência
para,iJ.

Lembrando qxe pi QkxilP) e que o vetar de preditores lineares

lZ

(5.9)

x2'/3
XP (5.10)

x:.113
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é uma, traTLsformação um a-um, do uetor p

'> (x: '/3)

Q'(xa'#)
P (5.11)

'D(x«'#)

á.fo é, XP (p), «tã/i"m« . f«ns$o,m.çã.

"x#(XP) - "p('+(XP)) (5.12)

para aduz r a pr'ior{ de re/erência no uetor de pred fores /ãneares, orzde IJp..}xO
d« t««;fo«m«Ção «to«i«l) é d.do P«

(o ãacobiano

a$(xl'P) a@(xi'P)
a(xl'P) â(xz'J

a@(xa'P) a4'(x2'/J)
akx: is) atx,'ll\

a@(x1lP)

a'p(xPIP) aq'(x«'/3)
ab: P) atxa'lJ)

a@(x«'P)
a(x«'P)

Ó(x:'a) 0
0 Ó(x,'a)

0

0
11 é(xi'p)
{-1

0 0

Deste modo, l,embrctndo que ÓÇ] é Q função de devtsidade dü 'n,OT"mat padrão, temos que

«(X#) ; IQ'(x-'#)l:/'''lt - ©(x:'P)l:/:': -;= expl-(x.'#y/2} (5.13)
lZ

Observando o desenho de cada cota'po'rte'nte desta densidade (veja Q $gura. 5.1), notamos u'm,a
Pagrante semelhança com um,o, deTtsidade normal centrada. em zero. Esta serre\dança sugere
Q possibilidade de obtermos umü ótima, aproximação normal )ara esta. densidade. Observe

que não estamos falando de t ma, aproximação em um se'retido assintótico, müs sim de umü

simples aproximação de funções. Com isso queremos dizer simplesmente que as J'unções de

densidade são muito parecidas. De fato, cada. com'po'nenXe da função de densidade e:cata,

para, o uetor de preditores li'teares XIS tem uma densidade muito parecida com Q função de
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de«sidade de u«a «,ormat ce«tra.la e« zero e co'«- Dada«-ci.a an (que será catcul.,d", Q seguir).

Por este motivo podemos apto im r Q densa.dado anata do uetor de preditores ti'n,entes pela

densidade de uvn produto de distribuições NqQ,an ).

Vamos agora e'nco'ntrar o 'valor para o az . Como cada componente dü densidade original

está centrado no zero, Damos aproxima-tos l)or 'normais também centradas no zero e com

variância, aa estio,ada, da. seg'pinte maneira: Em primeiro I'ügar, igualados a. den,cidade e=ata.

« d.«.{d«de d. «.. ,V(0, a'),

« v©(x:'#)ll - 'b(x:'P)l

l l (xi'/3)2

'2z-

l .acêÉe 2a'
'2a'o'

(5.14)

eDIl seg'lida consideranrtos xilÍ3 -- Q de modo q' e

l l l

«~j'\l'zçx - tl2b 'J'z« 'J'z"'
::> ' ~ } (5.15)

Desta maneira, temos que,

xi'a A .V (0 , «''/4) (5.16)

isto é, Q phori de referência para cada com'po'Rente do vetar de preditores lineares é, aproxi-

madamente uma N (0,n2/4). .4qu{ os sá nóo/os e sâo notações para d sfráóuãção apro-
ximada, e valor aproxima,do, respecti'game'nte.

De fato, a, partir da F,g\ ro. (5.1),

-6 4 -2 0 2 4 6

Figura 5.1: Densidades exala e aproximada
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pode«os apreciar Q precisão desta aproximação. Na $gurü (5.1) -, 1i«-hü co,«tínuü represa«.t..

a, densidade exala, e Q \inca tracejada representa Q densidade normal aprozimadat

Desta, forma, temos que Q phod de referência pctra X$ é muito bem üprozimada, pela
de'ns'idade

'n

H
á-l

l
Z«knl2à .*, {-gg}. (5.17)

Podünto, temos que

XP '' Nn (O , .':«) ,
.«ü. d' = P' IA:. (5.18)

Como X13 é uma transformação um-a-um de l3, Damos induzir a püori de referência para
$ Q pQT'tIr dQ PÚOh de XÉ3.

Primeirame'nte observe que se XIX é uma mütüz não singular e poT'tanto inuersíuet,
erzfâo

l(x'x):x'lxP
de modo que

XP '' Nn (O , .'':«)

[(x'x)''x']xP - P '' "h (o , [(x'x)':x']«':«[(x'x)':x']')

,' Nm(O, «'(X'X)''X'X(X'X)-:)

'' "'« (o , «:(x'x)-:)
Portanto, Q priori de referência para, $ é dada. por

P '' Nm (O , .''(X'X)-:) , (5.19)

Aon,de aa = nn IA:.

ruma maneira mais objetiva de estimar o valor de a2 que aproxima melhor a densidade normal da
densidade exala é calcular o valor de a2 que minimiza a distância simétrica de Kullback-Liebler entre a
densidade exala e a densidade normal aproximada. A distância simétrica de l<ullback-Liebler é definida

como J[/i : /21 = K[.f1 : /2] + K[/a : /t], onde .K[.fi : /a] ' J'/i(z)]og{/l(z)//2(z)}dz é a medida de

divergência de Kullback-Liebler entre /l e /2 (Soou, 2000). Observe que ao contrário de /([ : ], J[ : ] é
uma medida simétrica, isto é, Jt.fi : /a] ' 'J[/a : .fi]. Em nosso caso denotamos a densidade exata por ./:l

e a densidade aproximada por /2. Utilizando integração de Monte Carlo, obtivemos que o valor de a que

minimiza .J[/i : .f21 é dado por 1.54, enquanto que o valor estimado através das equações (5.14) e (5.15) é
r/2 H 1.57
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Observe que esta priori é próprias e portanto imune a patologias como paradoxos de

marginalização, inconsistência forte e obtenção de posteriores impróprias. Perceba também

que esta priori coiiesponde a uma priori-g de Zellner onde g = $ H 0.406. E muito
interessante notar que a priori de referência para /3 no modelo de regressão binária com

ligação proa f corresponda a uma distribuição originalmente desenvolvida por Zellner (1986)
como um procedimento pala obter distribuições não-subjetivas informativas para # em
modelos de regressão linear multiplo. O fato de uma priori para o modelo de regressão linear

multiplo estar relacionada a uma priori para o modelo de regressão probit não é inesperado,

uma vez que podemos mostrar (veja a próxima seção) que existe um modelo de regressão
linear múltiplo latente ao modelo probit de regressão binária. No entanto, é interessante que

a priori de referência no modelo binário corresponda a uma priori razoavelmente informativa

para o modelo de regressão linear multiplo.
Observando que um valor de g = 1 corresponde a uma priori-g cuja matriz de co-

variância está exatamente na mesma escala da estrutura de variação e covariação da função

de verossimilhança, percebemos que um valor de g :: 0.406 ainda corresponde a uma priori

informativa, embora um pouco mais difusa que a função de verossimilhança. Deste modo,
fica claro que no contexto deste modelo, a priori de referência é razoavelmente informativa,
ilustrando a discussão feita no segundo capítulo onde argumentamos que as prioris de re-
ferência não devem ser interpretadas como prioris "vagas" , mas sim como prioris dominadas

pelos dados. Este modelo mostra claramente que prioris dominadas pelos dados podem ser
razoavelmente "precisas"

5.5 A estrutura normal latente do modelo proóáf de re-
gressão binária

Para a implementação da inferência a posteriori exploramos a estrutura normal subjacente de

variáveis latentes apresentada pelo modelo proóÍf. Utilizamos a construção padrão proposta

por Albert e Chib (1993), uma vez que ela permite uma implementação rotineira de métodos
MCMC para a obtenção das inferências a posteriori.

Para introduzir a estrutura normal de variáveis latentes dentro do modelo de regressão

2Embora normalmente a priori de referência seja imprópria quando o espaço paramétrico é infinito, para
este modelo obtivemos uma priori própria.
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binária, introduzimos, para cada observação i, a variável contínua wi, tal que

wi = xi'/3 + c{, Í = 1, ,n (5.20)

onde ci, c2,. . . , c. são independentes e identicamente distribuídos segundo uma -N(0, 1)
Observe que wi '- N(xi'/3, 1).

Assumimos que

4 1 0, se wi$0
1 1, se wi>0

Ou seja, toi > 0 se e somente se a i-ésima observação é um sucesso. Deste modo temos que

(5.21)

pi P,(zi > 0) - Pr(,«: 5; 0)

- ..yK)-*'' exp {'(wi -- xi'/3y/2} dwi

e fazendo a mudança de variáveis

wi -- xi'P ::> du{ = dwi

zoê = oo ::> u{ = --oo

wi := 0 ::> ui :: --xi/i13

temos

'xP {'"?/2} d«:

e como 'b(.) é simétrica ao redor do zero temos (lue

'P
(2«-) ''/' l 'b ( --xi'a )

1 - ©(-xi'P) (5.22)

Desta maneira, vemos que a estrutura subjacente normal de variáveis latentes produz um
modelo equivalente ao proa t.

Utilizando esta estrutura latente normal a função de verossimilhança original (equação
5.4) é substituída pela função de verossimilhança aumentada

I'w,z,x(P) = H(-r(w:>o)/(':-i) + /(w'$o)/('i-o)) (2a-)'i/2 exp {--(w{ -- xi'/3)2/2}

e em forma matricial

n

Z

(5.23)

L«,,,x(/3) « exp {-(w X#y(w xa)/2} ll(/(«:»u'u:-o+ .r(«:$o'p.-o).
lZ

(5.24)
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Deste modo, a distribuição a posteriori a-(/3, w l z, X) é proporcional a

exp {'/3'XI'XP/2a'} exp {'(w X/3y(w -- XP)/2} ll(l(«.>o)-4'.=i) + -r(w:$o)/(,.=o)).

(5.25)

A partir desta distribuição podemos facilmente obter as condicionais completas para a im-
plementação do amostrador de Gibbs.

lZ

5.6 0 amostrador de Gibbs para o modelo de regressão
binária

A idéia de introduzir variáveis latentes em um modelo, de modo a facilitar a utilização
de algorítmos numéricos para geração de amostras de distribuições de probabilidade, foi
inicialmente proposta por Tanner e Wong (1987), cujo algorítmo ficou conhecido como Z)afa
dugmenfafãon (DA). Neste trabalho, utilizamos esta idéia e introduzimos variáveis latentes

que espelham a estrutura normal subjacente ao modelo proóÍf. Todavia, interpretando as

variáveis latentes (quantidades desconhecidas) como mais um parâmetro do modelo, notamos

que o algorítmo DA é equivalente ao amostrador de Gibbs (veja Tanner, 1996).
No apêndice B, apresentamos a derivação das distribuições condicionais completas para

o amostrador de Gibbs. A saber:

. P l .,W,X - Nn (:$(X'X)':X'w, :f;(X'X)-:) , -d. .' - «'/'

e wi l /3,z,X - .l N(xi'#,l) truncada à esquerda do zero, se zi =l
' -''''''' l. .V(xi'/3,1) truncada àdireitadozero, se zi=0

Albert e Chib (1993), utilizando uma priori uniforme para /3 obtiveram distribuições

condicionais completas idênticas as acima, exceto pelo termo í;;z, que não aparece na
distribuição condicional de

# l Z,W,X - Nn ((X'X)-:X'W, (X'X)':) (5.26)

obtida pelos autores.

Observe que se tomarmos a2 --> oo então i;:;T --> 1 e temos que as condicionais comple-

tas tornam-se idênticas nos dois casos. De fato, a priori de referência para /3 converge para
a priori utilizada por Albert e Chib (uma uniforme na rega) quando a2 --> oo.
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5.7 O modelo de regressão binomial

Dados binomiais são obtidos através do agrupamento de dados binários. Mais especifica-
mente, o modelo de regressão com respostas binomiais pode sei visto como um modelo de
dados binários onde diversos elementos de uma amostra observada estão associados a um

mesmo valor da variável explicativa. Deste modo, podemos definir uma variável discreta

(binomial) Z/{ como o número de I's em k{ respostas associadas a uma quantidade âxada #{,

á :: 1, 2, 3, . . .. Observe que yí nada mais é do que a soma de kí variáveis binárias que estão

associadas a um mesmo valor de zi, isto é,
ki

g/i (5.27)

onde zij é uma variável binária que assume o valor l com probabilidade pi = Pr(zij = 1) =
F(xi'#).

O modelo de regressão binomial é definido da seguinte maneira

g/. l z:, P e' .Bin.«.Í«Z (#:, -F(xi'P)) ,

onde /3 é um vedor m x l de paiâmetlos desconhecidos e xi' = (zii, zí2, . . . , zí.) é um vetar
conhecido de covariáveis.

Neste modelo temos que a função de verossimilhança é dada por

n { 1,. \

ll l ."' l l-P(x:'#)I': li - -F(x:'P)l*:'": (5.29)

onde y = (g/i,Z/2, . . . ,z/.y é o vetar de dados binomiais e X = (xl,xl!, . . . ,xÍ:y é a matriz

n x m de covariáveis. Observe que xi' é uma linha da matriz X. e que esta matriz é idêntica
a matriz de covariáveis associada ao modelo de regressão binária

á- 1,2, , 7Z, (5.28)

.L,,x (#)

5.8 A priori de referência para o modelo proa f de re.
gressão binomial

Assim como na construção da priori de referência para o modelo de regressão binária, ao

invés de obtermos a priori de referência para /3 diretamente através modelo (5.29), optamos
por obter a priori primeiramente para os pls via o modelo

z;,(p) « llp?' (i p:)*''":,
n

lZ

(5.30)
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para então induzir a priori de referência em /3 a partir da priori obtida para p - (pl , p2, . . . , p y

A matriz de informação de Fisher associada a este modelo é muito parecida com a matriz

associada ao modelo de regressão binária e vale

k-Pí:(l P-)'' o

o k,P;:(l P,)':
0

0

H(P) (5.31)

0 0 k.pi':(l - p.)''

Desta maneira, a priori de referência para p é dada por

«'(p) « .[ll A:pi:/'(l p:)':/' « ]]pi:/' (i - p:)':/:. (s.32)

Observe que (5.32) é idêntica a priori de referência para p no modelo de regressão binária.

Portanto a priori de referência para /3 induzida a partir da priori para p é mesma. Assim,

temos que no modelo de regressão binomial, a priori de deferência também tem distribuição

P ' Nm (' , .':(X'X)-:)

n.

l lZ &

(5.33)

onde a2 = n2/4.

5.9 A estrutura normal latente do modelo probãf de re.
gressão binomial

Analogamente ao modelo de regressão binária introduzimos uma estrutura normal de variáveis

latentes dentro do modelo de regressão binomial.

Para tanto, introduzimos, para cada observação à, a variável contínua wij, tal que

zoij := xi//3 + cij, ã := 1, ,n, .j = 1,...,ki (5.34)

onde cij, c2j,. . , c«j são independentes e identicamente distribuídos segundo uma N(0, 1)
Observe que wij «., .V(xi'P, l).

Assumindo que

*«-l i: ::wáj $ 0
(5.35)
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onde yi = )ll:j:i 4j. Ou seja, wi.j > 0 se e somente se a ij-ésima observação é um sucesso.
Analogamente ao caso binário, temos que no modelo binomial
pi = Pr(zíj = 1) = Pr(t«ij > 0) = ©(xi'/3). Desta maneira, vemos que a estrutura normal

de variáveis latentes subjacente ao modelo de regressão binomial também produz um modelo

equivalente ao probit.

Utilizando esta estrutura latente normal, a função de verossimilhança original (5.29) pode
sei substituída pela função de veiossimilhança aumentada

Z;w,y,x(P) = ]1 ]](/(:«.j>o)/('ij-l) + /(w'j$o)/(':j-o)) x (2a')'i/2 exp {--(wlj xi'/3)2/2}

(5.36)
E a distribuição a posteriori é dada por

«'',« «,*,«»,{ xi'/3yl-r(w:,>U+

«l-; â,i:'«:, - *:',,'l'.«,«,l (5.37)

A partir desta distribuição podemos facilmente obter as condicionais completas para a im.
plementação do amostrador de Gibbs.

5.10 Distribuições condicionais completas para o amos-
trador de Gibbs no modelo de regressão binomial

As distribuições condicionais completas para o amostrador de Gibbs no modelo de regressão
binomial são dadas por:

. /3 l w, y, X «., .AG,, (a'jX'(o'K + l)XJ':X'KW, IX'(o-'K + l)XJ':) , onde a' «-'/4

e uriÍ l 13 y X - .J N(xi'P,l) truncada à esquerda do zero, se zij =l' -'J -'','''' 1. N(xi'#,l) truncada àdireitadozero, se zij =0

Veja o apêndice B, para a derivação destas distribuições.
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Capítulo 6

.A.nálise de referência para o modelo
de calibração binomial

6.1 Introdução
No capítulo 3 abordamos o problema de calibração sob hipótese de linearidade, normalidade

e homocedasticidade dos erros. Neste capítulo, estudaremos o problema de calibração com
dados binomiais.

Um exemplo de um problema de calibração com dados binomiais é o de dosimetria

citogenética. Neste problema, temos que o açi representa uma dose de radiação fixada e y{ o

número de células com aberrações cromossâmicas entre as ki células que sofreram a exposição

a dose de radiação z{, { = 1, . . . , n. Observe que cada célula que sofreu exposição a mesma

dose de radiação z{ representa uma variável binária que assume o valor l caso um sucesso,

isto é, uma aberração cromossõmica tenha ocorrido, e 0 caso contrário.

O objetivo da dosimetria citogenética é estimar uma dose de radiação desconhecida zo,
baseando-se no número de células que sofreram aberrações, Z/o, em ko células analisadas, e
na curva de calibração (veja Branco ef a/, 2003).

6.2 O modelo binomial de calibração
O modelo de calibração binomial é definido da seguinte maneira,

g/: 1 :«:, # '# .pino«.á«/ (k:, .F(xi'#)) , á - o,l, ) 72,, (6.1)
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onde

e

(6.2)

(6.3)

l zi
l z2

X

de modo que xi'P :: Pi + /32zi

Assume-se que os 3/;s são independentes, isto é, a frequência observada das respostas
associadas a um determinado valor da variável explicativa, é independente da frequência

observada em respostas associadas a outro valor de covariável. Portanto, a função de verossi-

milhança é dada por

l

",,*'«,,, - Ê 1 ;: 1 ',''*:',"" ': '""''-«,
(6.4)

onde y = (go, Z/í, . . . , y.y. Observando a expressão acima fica claro que não é fácil determinar

a forma analítica da distribuição a posteriori para zo qualquer que seja a priori utilizada.
Deste modo, torna-se imperativo o uso de métodos numéricos para realizar-se a inferência a
posteriori.

6.3 A priori de referência para o modelo de calibração
binomial

No modelo de calibração binomial identificamos claramente um parâmetro de interesse, o
zo, e um parâmetro de perturbação, o /3 = (PI, P2).

Por uma questão de conveniência matemática, consideraremos a seguinte ieparametrização

do modelo de calibração binomial; (no,/3) ---> (zo,0), onde zo = Õi + B2zo = xo'/3. Neste

modelo reparametrizado zo representa o parâmetro de interesse, e não é interpretado como
uma função de /3.

Reescrevendo o modelo de calibração binomial na nova parametrização temos

.L,,x(,o , #) « l-P(,o)l"'li .F(,o)l*' «' ll IF'(x:'/3)l"; it
í-l

n

r' (xi'#)l*: ''' (6.5)
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Como pode ser visto pela equação (6.5), ao fazermos esta reparametrização estamos in-
duzindo uma independência entre os parâmetros zo e /3, uma vez que zo não é interpretado

como uma função de #. Esta estrutura de independência torna muito mais fácil a obtenção
da priori de referência para (zo, /3), a qual, por sua vez, é utilizada para a indução da priori de

referência em (zo, /3) através do jacobiano da transformação (zo, #) --> (zo, #). Como vere-

mos mais a frente, a estrutura de dependência entre zo e /3 é recuperada pela transformação
jacobiana.

Assim como no capítulo anterior, ao invés de obtermos a priori de referência pala P
diretamente através da equação (6.5), optamos por obter a priori de referência primeiramente
para as probabilidades de sucesso

(Po , P: , ,P.) (,o),-F(x:'P), , -F(x«'#)) , (6.6)

via modelo reparametrizado

.L,(Po, P) « Pg'(l - Po)*''"' llPÍ' (l - P.y''':, (6.7)

para então, induzir a priori de referência para os preditores lineares. Somente então, indu-
zimos a priori de referência em P, a partir da priori obtida para (xi'/3, . . . , x.'/3). Observe

que o zo não participa da indução da priori para P, uma vez que na iepaiametrização (zo, P)
o zo não é considerado como uma função de #.

Em síntese, a obtenção da priori de referência para (zo,a) é dada através do seguinte
esquema de induções:

lt

(Po , P: , ,P.) -!9 (;o, x:'P, , *.'#) -q (,.,P) -b («.,P),

onde as transformações são dadas explicitamente poi

.d. t:(«'o, - - - , «.) - (@-'(uo), , @':(««)) ,

t2 : (zo,X#)
Wn+l ---> Wm+l onde t2lw,vl 1«,, (X'X)''X'(v)l,

f3: (zo.n) ''> w..n) onde t;lw,vl- l!:!ã--,vl
Observe que em cada um dos três passos de indução usamos as proposições (2.8) e

(2.7) enunciadas no capítulo 2, que garantem que a priori de referência é invariante sob
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transformações um-a-um dos parâmetros de interesse e perturbação. Esta construção é lícita

uma vez que os preditores lineares são uma transformação um-a-um das probabilidades de

sucesso, o vedor /3 é uma transformação um-a-um do vetou de preditores lineares e zo é uma

transformação um-a-um de zo.

Com base neste esquema de induções obtivemos o seguinte resultado:

Teorema 6.1 .Á príoh de rí;ferênc a associada ao made/o de caZ oração bánomáaZ é apto çá
madaTnente dada por

n(zo, P) H l/321 l .xp l--l1l11gXlii?111gí exp I'eii;í
07zde o2 := a2/4, zo € 11t e # C 11t2

Prova:

A mat'r'tz de informação de Fisher associada CL equação (6.'T) é idêntica a matiz do modelo
de regressão binomial, e=ceto T)or su,a maior dimensão, e Date

koPi:(l -Po)': 0

0 k:PÍ:(l --PI)':
0

0

-H(Po , P) (6.8)

0 0 k«P;:(l - P.)':

l\abathando covtdiciona\mente eln relctção a. po e agruT)ando todos demais parâmetros de

pedurZ'anão em um lírico grupo, temos que a pior de referência condiz anal n(p l Po) é
idêntica Q phori de Je$reUS, se'rido calculada como Q raiz quadrada do determinate da, matriz

obtida. Teta, eliminação da 'primeiro. linha e colina, de (6.8). E=pticitamente,

H
{-1

«'(P l Po) « l P:) ':/' . (6.9)

C)bserue que esta Trio'r'i é própria, e porta'r\to pode ser utiliza.da para obtermos o modelo

maré na/ -Lv(po) = Jp -Ly(po, p)r(p l po) dp, gue é prop07'cãonaZ a

pg'(l
'Pn

n

Po)*''" ll P?' (l
{-1

n

H
í-l

P )#:'v: x P-:/' l P:)':/' @: @. (6.10)
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« Pg'(l -P0)*''"' ll / P?'-'/:(l -P:)'''": :/'@: « Pg'(l Poy''''.
;--l " Pt

A prior de referência associada ao modelo marginal (6.11) é hma BetaÇ\j2, tlaà

(l -- Piy''v'''/* dPe oc PÍI'(i Po)"' (6.11)

Deste

«-(Po, P) )«'(P l Po) « Pi:/' (l - Po)':/' llP;:/' (l - P:)':/'.
lZ

(6.12)

Observe que esta phori comi'finta pode ser fatoradü em

«-(Po,P) )«'(P), (6.13)

«'(p) « llp!/''' (i -p:):/'

Hemos agora, com Z,ase na pMorí de rígerêncáa para (pO, p) induz r uma phoM de re/erêncáa

para, ÇzO,D). Observe que os passos da indução da Frio'ü de referên,cia para Çxf13, . . . ,Xnl $)

ü partir de 'n(pÕ, e da subsequevLte indução da priori de referência para l3 a pü'ruir da phoü

dos preditores lineares, são idênticos aos jeitos no modelo de regressão binomial e T)oüanto
te'mos q' e

lZ

onde

«(Po) « Pi/'': (l -Po):/' : e

P A N2 (O , a'(X'X)':) (6.14)

on,de aa = n' IA:.

Do mesmo Títodo, jú vimos no cupüuto 5 que uma priori Beta,Ç\l'Z,\-l2à para um pi,

tn,duz uma densidade para o l)redutor !inear q' e pode ser muito bem aprozimüda, por uma
dÍsfóó«áçã. .V(0, «'/4). .Á«{m, f.«« q«. r(po) {nd« «m« ph.h -N(0, «'/4) e«- ,o.

Desta maneira, temos que

«P.,© - "0, «D * N2 (0 , «'(X'X)-') (6.15)

Com base nesta prior'i, in,duzirewtos a. pr'toü de referência pürü Qn0, 6). Observe que

«(«.,P) - «(,.,P) a(.o , #)
a(zo ,P. (6.16)

onde

P2 l zo
o l o
o o l

(6.17)
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Deste lítodo, a priori de rejerênci,a para, Ç=o, Í3) é dada. por

«'«, ,, ~X «, {-qy14S «- l

A

Observe que a estrutura de dependência entre zo e # foi recuperada, visto que não é

possível fatorar r(zo, /3) em uma função apenas de ao e em outra exclusivamente de /3. Uma

outra característica muito interessante desta priori é que devido ao termo l/321, ela possui

densidade zero no ponto Ó2 = 0. De fato, esta priori é simétrica, bimodal, tem média (0, 0, 0)
e tem massa zero no ponto Õ2 = 0. Na figura (6.1) apresentamos o desenho da priori de
referência pala Pi :: 0, }l:Z:: z? :: l e a2 = 6.25. Observe que em relação ao zo, a distribuição
a priori conjunta tem caudas mais pesadas do que para P. Como veremos mais adiante nesta

seção, a distribuição marginal de a;o é aproximadamente uma Cauchy centrada em 0 e com
parâmetro de escala igual a )ll:i:;:;: z?, enquanto a de /3 é aproximadamente normal com média

0 e com variância igual a o2/ }'{.i aç2

'zo .\o

Figura 6.1: Priori de referência para o modelo de calibração binária

Embora a primeira vista possa parecer estranho que esta priori seja bimodal devemos

nos lembrei de que as probabilidades de sucesso p{ = '}(ai + Õ2zi) valem pi = ©(0) = 1/2
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no ponto (PI, D2) = (0, 0), e de que a priori de referência para uma probabilidade de sucesso

é uma -Beta(1/2, 1/2), cujo ponto de menor densidade é exatamente o 1/2. Desta maneira,

vemos que esta bimodalidade da priori de referência apenas espelha, como era de se esperar,

a estrutura da priori de referência para probabilidades de sucesso.

Vamos agora, proceder uma breve comparação entre a priori de referência e a priori
usualmente empregada na literatura para este modelo. Usualmente, a priori considerada

para zo é uma priori normal centrada em F e com grande variância (priori "vaga"). Para P
o usual é uma priori uniforme (Branco, et al 2003). A escolha da priori uniforme para P é
motivada pelo seu uso em modelos lineares, enquanto a escolha da priori com grande variância

reflete a escolha de uma distribuição "vaga" mas ainda assim própria. E interessante notar

que nestas escolhas, zo e /3 são independentes. Isto entra em conflito com a estrutura da

função de verossimilhança original (equação 6.4), que mostra claramente uma estrutura de
dependência entre zo e #.

Como era de se esperar, a priori de referência preserva esta estrutura de dependência e

por este motivo, não é direta a sua comparação com priori "usual"t. No entanto, é possível
ganhar alguma intuição sobre a relação destas duas propostas estudando as distribuições
marginais da priori de reíelência.

O próximo resultado mostra que, marginalmente, tanto o /3 quanto o zo possuem dis-
tribuições de probabilidade conhecidas.

Corolário 6.1 .4s disfr óu iões de proóaóáZ dada mzaryánaás de # e zo são aprozãmüdamenfe
d,idas por

N2 (' , «'(X'X)-')

z. A C'auchg/ Íz, (n+l).,

.nde c, = E:::(z: - Z)'

Pro'ua,:

Vamos primeiras,ente obter a, disthbuição marginal de $. Integrando Q prior conliunta em
no

n.(a) - X X i/2 l/3:l exp l--ei:.í--l / exp I'ÇeL-i;í--l dzo,

inerte capítulo, quando mencionarmos priori "vaga", estaremos nos referindo a priori marginal de zo,
que é própria mas possui grande dispersão. Quando mencionarmos priori "usual", estaremos nos referindo

a priori conjunta de zo e P, composta pela multiplicação da priori "vaga" pela priori imprópria n(P) oc l.

(.r)

(6.18)
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e como

(PI + P,aoy
2a2

êj(«o - (-à)r
2a2

(". (-â))'
oa2 )

'©
(6.19)

temos que

m - /:' «, 1 -". - ''/". (6.20)

Po'r tanto ,

«w - jl:=;l#,l '"p l

//# = l#,l temos

(6.21)

Lembrando que

«M - P11:r .:'p I' (6.22)

í.fo é, « d{.t,ÍZ,«irão m ry n.Z p«« P é ««.« N2(O , a'(X'X)':). Ouse«. q«. e;t. é e«t«-

mente a prior"i de referêv cia. para. o probl,eTnü de regressão binomial.

Vamos agora encoTttrar Q distvqbuição maré'lnüt para, 3o. Integravtdo a avio'ri cona\ nta evn
P J

«(«a-#3;;i.[ / ip,i»p] qg}.*-{ ' #l'.:-«,, (6.23)

. ..«. (*.'o)' l3'xdxoi$ ternos que

.*-{ qy}.*-{ qy} «-l-"'<.:""l (6.24)

(6.25).*-{ q#},
onde

l zo

l zi

l z.

Xo (6.26)
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(n + l)#'+ 2Pi#2 >1: zi+/3? }l: z?.
{-oe-o

Deste modo

(-r-r) - .[. .[. IP:l exp ]- l 'íP: d#,

r:' ia,i .,., l-g:$'gl f.z:' '*- l 'po 'p: ,
(/J/)

completando o qQctdrüdo e Jazendo algumcts manipulações algébricas, temos qse Çlll) pode
ser reescMtü como

- .*- { qgg } gÉ.
Temos então qse (.11) pode ser escrito co'rno

(-r/) = .[+" l#21 exp {--- 2a2 l V;Í:i:T exp l !i:13ii?tl]l]?} d/32.

.gramas manipulações algébricas podemos reescreué-lo como

(-r-/) - i$1?1ÍÇ .Z l#,l exp {-õ?/2«'} dê2,

(n'')

onde u2:: Í;;iJEtÍl::l+:(E=1;;;F ' Oóserz/e que

(/V) = ./1) --P2 exp {-P?/2u2} dP2 + .Z/32 exp {-#?/2u2} d#2(6.34)

+m expÍ-D8/2«:ld#,. (6.35)
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p'xâx.P - ( P: #, )

(.r//) - exp l P?(>1::Lo ]h) l .[+'. exp
(P: - (-e1lfia))'

2;Ê
d#: (6.30)

n+l
EL.«: EL.«? 2

.4pós a

0

EL.":
(6.27)

(6.28)

(6.29)

(6.31)

(6.32)

V
(6.33)
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Fazendo Q mudança, de variáveis

/32
== s

U
dÍ3a = uds

:: 2u2 /l sexp {--s2/2} ds.0

Fazendo uma nova mudança de uadáueis

s2 = u :> 2sds = du

s ::oo ::+ u ::oo
s=0 ::> u=0

: u2 ./l+" exp {-u/2} du = u2(--2 exp [--u/2]l. ) = 2u2

an-'"'-'(«--0H.«? Z::.,J''

que (.11) é dado por

(") - #%(« ... :, 'h ,.?Da2

IX'Xj:/: ~/na 2(n+ l)a'
" V''u/ -- 27r«2;;a V'7z -t l \rl t i,J 2..i.o zi -- L2.i-o zi,I'

x'xl:/' v'ã:i:'Í
«- (n + 1) EZ:. z? -- (EZ:. z:)'

.Agora observe que podemos reescrever

(n+ i)E«? -(E«:)' -(n+l)>1:«?+(n+ l)«ã(E«:+«o)'á-o {-o à-l i-l

(>: :«.y + >ll: «? + n«ã - 2zo >ll: «:,
{-l {-l ã-l á-l

temos

t;eTn,os

Deste modo, temosS

e

(6.36)

Isto é,

(6.37)

(6.38)

(6.39)

(6.40)

(6.41)

(6.42)

(6.43)
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e co«-. nc, = nEZ::(zi Z)' = n EZ::: z? -- (E;:: :«{)' te«.«

= mc, + >1, z? + nzã -- 2zonZ,
lZ

(6.44)

somando e subtraindo nãa

+n(«o-zy «z'
á-l

«??? t ?y;:! ?? l»;:! ?fl? +«(«o

(6.45)

(6.46)z)'

(n + 1).. + n(zo - Zy (6.47)

'« * :,., (: * Wh#) . (6.48)

Portanto,

«(«.)
(n.,):/' v;n-l'

" (« -- u., (: -- q=e)
.
..«G:í'i'ji$ \' ' ("+i)',/"/

(6.49)

(6.50)

l

''«'. m.d., «. - ';-.A« (,, be:') ':
Comparando as distribuições marginais da priori de referência e da priori "usual" percebe-

mos que, pelo menos para o /3, a priori de referência é marginalmente muito mais informativa

do que a priori marginal de /3 (uma uniforme na rega). Já, com respeito ao zo, a priori de

referência marginal é uma Cauchy, e pot este motivo, apresenta caudas mais pesadas que a

priori "vaga" (que é uma normal) e portanto, para um mesmo parâmetro de escala, é menos
precisa que a sua concorrente na literatura.

6.4 A estrutura normal latente do modelo probãf de ca.
libração binomial

Introduzindo a estrutura normal latente já apresentada no modelo de regressão binomial
substituímos a função de verossimilhança original (equação 6.4) pela função de verossimi-
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Ihança aumentada .L«,y,x(zo, ©) dada por

ll ll(/(w:.»o/ .,-o + -ro«:,$ /ü'j-n) x -;;l; 'xp I'lli!! (6.51)

Assim, a distribuição a posteriori de referência é expressa como

n-(zo, #, w l y, ix) oc l#21 exp I'Í?:ll?FI exp l

* 1»- 1-; ÊÉ.«.. '','l*«,«, * «- 1-; Ê,É:.«:. - *:',,'l*«,«,l
Na próxima seção apresentaremos um esquema computacional para a geração de amostras
desta distribuição a posteriori.

Tl* (6.52)

6.5 Distribuições condicionais completas para o amos
orador de (;ibbs

Através da inspeção da distribuição a posteriori é fácil perceber que, devido ao termo l/3al, a

distribuição condicional de /3 não possui uma forma conhecida. No entanto, as demais dis-
tribuições condicionais possuem formas conhecidas e podem ser geradas diretamente. Nesta

situação, é recomendável o uso de um algorítmo híbrido para a geração da distribuição a
posteriori. Mullei (1991) recomenda que a distribuição condicional com forma desconhecida

seja gerada através de um passo de Metropolis-Hastings dentro de um ciclo do amostrador
de Gibbs. Este algorítmo híbrido é conhecido como Metropolis dentro do amostrador de

Fazendo uso deste algorítmo híbrido, temos que as distribuições condicionais completas
são dadas por

Gibbsl

. «. l ',y,w,X - .~' (''*'8:Ja$?'' , a;Ê@)
© utilizamos um passo do algorítmo de Metropolis-Hastings para gerar de

p(P l se,w,y,x) « l,6,jexp I'( )'E-:fP --m\l
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. «, i«.,',«,* - l l l:ii2ill ll::=::: ;1 1=':=11=:"zij ;: 0

e pode ser gerada através de mij = xi'/3+'D': (zij'b(--xi'#)+ui(zij+(1 --2zij)Q'( *:'P)))

A derivação destas distribuições condicionais completas está apresentada no apêndice C

6.6 Estudo de simulação
Nesta seção apresentamos um estudo de simulação comparando a priori de referência com

outra priori não-subjetiva usualmente empregada na literatura. Trata-se de um estudo pre-
liminar, cujo objetivo é apresentar algumas impressões a respeito do desempenho inferencial

da priori de referência.

Por simplicidade, implementamos as simulações no modelo de calibração binomial com

intercepto zero. Neste caso, a priori de referência é dada por

«'(zo , P) .*- {- '''qBu} . (6.53)

Mlarginalmente,
/ n, \

«. '' c'-.hy l o , E.? l ,
\ {-l /

/ n \

p ,' '» lo , .'/E«? l
\ {-l /

As distribuições condicionais completas para a implementação do amostrador de Gibbs
sao expressas como

(6.54)

(6.55)

. zo l P,«,ij,y,X «. .N(«.0 , «g),

. p(P l zo,«':j,y,X) « IPI exp{

. .«:j = P:«: + @': (;:j'>(-P«:) + u.(z:j + (1 - 2;:j)©(-#«:))),

onde
a2X;o®.

(l + a'ko)P '

«-gP98,

2 a2
"ã ' tlÍl:;ãi;)#2 '

U2= a2

E::.(i + a'#:)z?
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Como a distribuição condicional p(P zo, mÍj, y, XI) não possui uma forma conhecida,
utilizamos um pa-sso do algorítmo de Metropolis-Hastings dentro de cada ciclo do amostrador

de Gibbs pala a geração desta distribuição alvo. Escolhemos, como distribuição proposta,
q(. 1 .) = .V(m , u2) e deste modo a probabilidade de aceitação do algorítmo é dada por

cv(a,b) - minji, .ÍIÓ)Ç a Ó)l.minji, lgíl, (6.56)

uma vez que

/(Z')q(« l b) ?? exp { ,. ..~
./(a)q Z cl) ' ci lal expl'Ílã:;E} c2 exp{ (!ã:;Z} ' lal (6.57)

A expressão a(a, b) representa a probabilidade do algorítmo aceitar o novo valor b (gerado

a partir da distribuição proposta) como sendo distribuído segundo a distribuição alvo. O
a representa o último valor aceito pelo algorítmo. A figura 6.1 mostra claramente que a
distribuição proposta utilizada neste estudo é capaz de gerar eficientemente amostras da
distribuição alvo p(P l zo,wij,y,X.). Nesta implementação utilizamos rrz = 1, u2 = 2 e a
taxa de aceitação do algorítmo foi de 0.593.

A priori não-subjetiva usualmente empregada na literatura é dada por

«,(«., P) - «,(©) «,(«.) l x N'(Z, .'), (6.58)

onde s2 é relativamente grande. Seguindo Branco et a/ (2003), adoramos neste trabalho,

s2 - 10. As distribuições condicionais completas associadas a distribuição a posteriori
"usual" possuem formas conhecidas e são expressas por

e zo l /j, wij,y,X .N (m*o , «'*o),

e ,6 l zo, wi.Í,y,X .N(m* , «'*),

e zo{.j

onde

Pz: + ©': (,:j$(-Pz:) + u:(,:j + (l 2':j )@( -P«:))) ,

Z + 10kotoo#
'TTTãaí'

EZ:. À;iJçJOi

'=EÜF'

, 10
":' ' l -UOih62'

, 1
"'* ' EE;ia
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Figura 6.2: Geração da distribuição condicional de P através do algorítmo de Metrópoiis.
Hastings.

No presente estudo de simulação, avaliamos os erros empíricos quadráticos e absolutos

associados aos parâmetros zo e P. O erro quadrático empírico é definido como

.Eqm(0) (6.59)

onde 0 é uma estimativa da média de uma amostra da distribuição a posteriori de 0. Analoga-

mente, o erro absoluto empírico é definido por

.E««(o) E':lo-ol (6.60)
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onde a representa uma estimativa da mediana de umã amostra da distribuição a posteriori

de 0. Observe que nas definições do erro quadrático e do erro absoluto utilizamos, respecti-
vamente, a média e a mediana como estimadores de 0, uma vez que a média é o estimador

ótimo (estimador de Bayes) em relação a função de perda quadrático, enquanto a mediana
é o estimador ótimo em relação a função de peida absoluta.

Na avaliação do desempenho destas duas propostas, consideramos Ã;i:: k para todo á e
utililizamos k = 10 e k :: 50. Também consideramos diferentes valores para as covariáveis

(x) e avaliamos casos onde o valor de zo estava contido dentro e fora da amplitude de variação

das covariáveis. Ao todo, analisamos 16 diferentes situações, a saber:

1. k = 10, xl (-0.131, 0.063, 0.000, 0.063, 0.131) e zo 0.031,

2. k :: 10, xi (-0.131, 0.063, 0.000, 0.063, 0.131) e zo 0.169,

3. k = 10, x2 = (--0.263, 0.127, 0.000, 0.127, 0.263) e zo = 0.063,

4. k = 10, x2 = (--0.263, --0.127, 0.000, 0.127, 0.263) e zo = 0.337,

5. k 10, x3 (-0.063, 0.000, 0.063, 0.131, 0.210) e «o 0.031,

6. k = 10, x3 (-0.063, 0.000, 0.063, 0.131, 0.210) e «o -0.096,

7. k 10, x4 (-0.127, 0.000, 0.127, 0.263, 0.421) e «o 0.063,

8. # 10, x- (-0.127, 0.000, 0.127, 0.263, 0.421) e zo .0.193

Nas demais 8 situações apenas trocamos k = 10 por k :: 50.

Em cada uma das 16 situações estudadas, avaliamos 100 repetições, isto é, obtivemos 100

amostras diferentes da distribuição a posteriori de referência e da distribuição a posteriori
"usual". Em cada uma das repetições roíam efetuadas 5500 iterações do amosti-ador de

Gibbs, das quais as primeiras 5000 (bum-in) foram descartadas. Para cada uma das amostras

(de tamanho 500), calculamos o erro quadrático e o eno absoluto médio, o mínimo, o máximo,

a mediana, a média e a amplitude do intervalo de credibilidade com 0.9 de probabilidade. O

diagnóstico de convergência das cadeias de Markov foi feito através dos gráficos de médias

ergódicas e também através dos gráficos da própria cadeia. Toda a programação foi efetuada
no S-Paus 2000.

Os resultados deste estudo estão apresentados em cinco tabelas. As Tabelas 6.1, 6.3, 6.4

e 6.5 apresentam os erros empíricos quadráticos e absolutos associados aos parâmetros zo e
/i, nos casos em que k :: 10 e 50.
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Considerando os erros empíricos absolutos da Tabela 6.1, percebemos que em todos os

casos a priori de referência apresenta um desempenho melhor do que a priori "usual" . Isto

ocorre tanto quando o zo original está dentro da amplitude de variação das covariáveis,
quanto quando o zo original está fora da amplitude de variação das covariáveis. No entanto,
com relação aos erros quadráticos os resultados se invertem.

Tabela 6.1: Erros quadráticos e absolutos médios nar! o zo (k = lO)
dentro l fora

É; = 10 1 escala covariáveis erros l referência usual l referência usual
0.042

0i
0.170

Eq'rn

Eqm

.Eqm
Eam

Eqm

0.443

0.092

1.570

0.158

0.086

0.089

1.172

0.194

0.340

0.176

0.091

0.194

0.046

0.115

0.197

0.234

166.152

0.128

0.840

0.258

380.013

0.085

l.001

0.237

0.730

0.302

0.736

0.364

0.082

0.123

0.163

0.263

0.069

r#0
0.278

Na Tabela 6.2 apresentamos as médias (em relação as 100 amostras simuladas) de algumas

estatísticas descritivas obtidas para as distribuições a posteriori de iço quando k :: 10. Con-

siderando esta tabela, percebemos que a distribuição a posteriori de referência parece herdar

as caudas pesadas da priori de referência (lembre que marginalmente aço tinha distribuição

Cauchy) e acaba produzindo máximos e mínimos muito maiores que os da distribuição a
posteriori "usual". Agora, lembrando que a média é uma estimativa menos robusta que
a mediana em relação a "outliers", percebemos que este parece ser o motivo pelo qual o

erro quadrático (calculado com base em estimativas da média) é maior que o erro absoluto
(calculado com base em estimativas da mediana) .

Analisando ainda a Tabela 6.2, notamos que (exceto em dois casos) a amplitude de
variação do intervalo de probabilidade de 0.90 foi sempre menor na distribuição a posteriori
de referência marginal de zo, que na distribuição a posteriori marginal "usual". Este fato
mostra club apesar das caudas mais pesadas, a distribuição marginal a posteriori de referência

parece ser um pouco mais concentrada em torno da sua moda, que a sua concorrente. Os

dois casos onde a amplitude de variação do intervalo de probabilidade foram maiores pala
a posteriori marginal de deferência ocorreram devido a amostras que geraram "outliers"
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Tabela 6.2: Médias das estatísticas descritivas de 100 amostras de zo (# = lO)

zo k= 10 1 mínimo mediana média amplitude máximo

lealmente extremos. Abaixo apresentamos as estatísticas descritivas associadas a duas destas
amostras.

zo original mínimo mediana média amplitude máximo

0.169 -7.871 0.275 111.364 375.279 5501.181

-0.096 -20993.596 -0.153 192.816 1425.400 34128.750

Estes dados, mostram ainda o quanto a média é sensível a "outliers" , em comparação com
a grande robustes da mediana.

Um fato interessante a respeito da priori de referência é a sua dependência com respeito

aos valores assumidos pelas covariáveis. De fato, a distribuição a priori marginal de iço é apro-

ximadamente uma Cauchy centrada em zero e com parâmetro de escala dado por }l:;::l z'
Analisando os dados da Tabela 6.1, percebemos que a medida que o parâmetro de escalam da

2Os valores dos parâmetros de escala da distribuição marginal de zo estão apresentados na Tabela 6.1.
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0.031 xi referência
dentro usual

-28.591 0.034 -0.066 1.815 18.817
-5.646 0.107 0.111 3.111 5.907

0.199 xi referência
fora usua]

-240.573 0.122 0.308 8.362 291.992

-4.612 0.334 0.376 2.896 5.592

-0.096 x2 referência

dentro usual

-53.416 -0.067 0.035 2.569 104.228

6.061 -0.077 -0.081 3.547 5.637
0.337 x2 referência

fora usual
14.394 0.358 0.435 3.385 14.612

-5.227 0.493 0.511 3.655 6.286

0.031 x3 referência

dentro usual

-12.219 0.035 0.073 0.973 11.453

-4.621 0.048 0.070 2.050 4.906

-0.096 x3 referência
fora usual

-225.544 -0.108 2.083 15.899 376.572

-5.052 -0.151 -0.191 2.274 4.444
0.063 x4 referência

dentro usual
-22.731 0.073 0.119 2.030 20.667

-4.156 0.102 0.147 2.334 4.570

-0.193 x4 referência

fora usual
-19.108 -0.206 -0.331 2.898 14.095
-5.261 -0.283 -0.301 2.668 4.496
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distribuição a priori marginal de zo aumenta, os erros absolutos também aumentam. Este

fato era esperado, uma vcz que aumentando a dispersão da distribuição a posteriori, aumen-

tamos automaticamente o en'o associado a estimativa (pontual) da mediana. Em relação ao
erro quadrático, este padrão não foi mantido, devido a grande sensibilidade das estimativas
de média com despeito a "outliers"

Com despeito a comparação dos erros em relação aos casos "dentro" e "fora" , percebemos

que parece existir uma tendência para menores erros no caso em que o valor do zo original
está dentro da amplitude de variação das covariáveis. De fato, para a distribuição a posteriori

usual, este padrão sempre foi respeitado, tanto para os erros quadráticos, quanto para os
erros absolutos. Contudo, em relação a distribuição a posteriori de referência, mesmo quando

consideramos os erros absolutos, encontramos uma excessão a este padrão. Estes resultados

parecem mostrar que apesar da tendência a maiores erros no caso "fora" também soja vista na

distribuição a posteriori de referência, esta última parece ser mais robusta que a distribuição
a posteriori "usual"

Em relação as covariáveis estarem centradas ou não em zero, não notamos diferenças entre

as diferentes propostas. Este fato é curioso, pois esperávamos que os erros da distribuição
a posteriori de referência aumentassem quando F :/ 0, uma vez que a priori de referência
marginal para zo está centrada no zero.

:«o (k = 50)
dentro l fora

k = 50 l escala covariáveis erros l referência usual l referência usual

Observando a Tabela 6.3, percebemos que em todos os casos os erros associados a dis-

tribuição a posteriori de referência foram sempre ligeiramente menores que os erros associados

a distribuição a posteriori usual. Em relação ao aumento do parâmetro de escala, ao com-
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r-0
0.042 xi .Eqm 0.004 0.006

0.043 0.046

0.004 0.013

0.040 0.047

0.043 0.069

0.124 0.143

0.170 x2 .Eqm

Eam
0.010 0.016

0.070 0.077

F#0
0.069 x3 .Eqn'7z 0.002 0.002

0.037 0.038

0.010 0.01]
0.072 0.075

0.004 0.005

0.041 0.044

0.016 0.02]

0.086 0.093

0.278 x4 .Eqn7z



portamento "dentro x fora" e ao comportamento "Z :: 0 x Z # 0", todos os resultados roíam
análogos aos obtidos pala k ::10.

Clomparando os casos k = 10 e k = 50 percebemos que os erros foram muito menores

para k = 50. Este fato indica que para k grande as estimativas pontuais da média e da

mediana tornam-se mais acuradas, como esperado. Percebemos, ainda, através da análise

da Tabela 6.3, que para valores grandes de k, as diferenças entre as distribuições a posteriori

de referência e "usual" (em relação aos erros) foram muito pequenas. Isso indica que a função
de verossimilhança já começa a dominar a priori para Ã; = 50.

Analisando a Tabela 6.4, notamos que em todos os casos, tanto o erro quadrático médio

quanto o ergo absoluto médio, foram sempre menores para a distribuição a posteriori de
deferência. Percebemos também, que em todos os casos, o erro quadrático foi sempre maior
que o erro absoluto. Este fato parece indicar que a mediana é um estimador pontual melhor
do que a média para o # também.

-a o P (#
dentro l fora

!.=.!P..[ escala covariáveis erros ] referência usual ] referência usual
58.197

F-0
14.549

Eqm

Eqm
.Ectm

Eqm

Eqm
.Eam

4.142

1.513

1.003

0.829

2.420

1.178

0.716

0.659

6.228

2.338

1.433

1.156

3.932

1.685

1.052

0.866

3.338

1.386

0.761

0.684

3.169

1.378

0.720

0.651

5.441

2.058

1.120

0.965

5.021

1.942

1.036

0.843

35.512

F#0
8.878

Assim como para o zo, a distribuição a priori marginal de P também depende dos valores

assumidos pelas covariáveis. De fato, marginalmente, /7 tem uma distribuição aproxima-

damente normal, centrada em zero, e com variância igual a a2/ )('i.l z2, onde a2 = a2/4.
Deste modo, vemos que a medida que aumentamos os valores das covariáveis, aumentamos

também >1:Z:: z? e portanto, diminuímos o parâmetro de escala da distribuição marginal
de Õ.3 Observando a Tabela 6.4, percebemos que a distribuição a posteriori de referência

SE interessante notar que a medida que aumentamos o valor de >1:=:i a?, diminuímos a dispersão da
distribuição marginal de P, porém aumentamos a dispersão da distribuição marginal de zo.
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marginal de P espelha esta propriedade da priori de referência, uma vez que a medida que

diminuímos o valor do parâmetro de escala (a variância da distribuição de referência marginal
para P), diminuímos também os erros associadas as estimativas pontuais de média e mediana

de amostras da distribuição a posteriori marginal de referência de #.

Com relação ao comportamento "dentro x fora" , não parece haver nenhuma tendência
bem definida. Já em relação ao comportamento "F = 0 x F # 0" , parece que os erros tendem

a ser menores no caso F # 0.

Analisando a Tabela 6.5 percebemos que para k = 50 temos resultados análogos aos
obtidos para k = lO (embora nem sempre os erros quadráticos tenham sido maiores que os

erros absolutos). E assim como pala o zo, em todos os casos, os erros obtidos para A = 50

foram sempre menores do que os erros para k :: 10. Embora, neste caso, as diferenças entre

as distribuições a posteriori de referência e "usual" não sejam tão pequenas quanto no caso
do parâmetro no, também aqui a função de verossimilhança parece começar a dominar a
priori

P (k
dentro l fora

Ê:= 50 l escala covariáveis erros l referência usual l referência usual

Agora, cabem alguns comentários a respeito do diagnóstico de convergência. Como men-

cionado anteriormente, analisamos os gráficos das médias ergódicas e os gráficos das cadeias

Markov. Observamos que para k = 50 a convergência da cadeia é mais rápida e mais saudável

(a cadeia se move mais livremente) que para k = 10. No entanto, mesmo nos casos em que
k :: 10, a cadeia parece convergir para a distribuição estacionária.

Todavia, em estudos de simulação complementares (não apresentados neste trabalho)
encontramos casos onde a cadeia parecia não convergir para a distribuição estacionária.
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r=0
58.197 xi .Eqm 0.810 1.050

0.724 0.807

0.201 0.252

0.361 0.403

0.596 0.739

0.591 0.639

0.228 0.273

0.394 0.432

14.549 x2 .Eqn'rz

Ectm

F#0
35.512 x3 .Egnz'}

.Eaml
0.487 0.533

0.564 0.584

0.137 0.152

0.289 0.304 1

0.617 0.654

0.615 0.636

0.141 0.165

0.304 0.327
8.878 x4 .Eqm l

-Eaml
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Quando utilizamos valores de zo originais muito fora da amplitude de variação das covaiiavéis

e k :: 10, obtivemos convergências muito ruins para a distribuição a posteriori "usual", a
ponto de não confiarmos nas estimativas dos erros. Já a convergência da distribuição a
posteriori de referência marginal de zo não pareceu ser muito afetada, de modo que as
estimativas dos erros roíam confiáveis.

Uma outra situação onde nos deparamos com problemas de convergência, ocorreu quando

utilizamos k = 10 e valores grandes para as covariáveis. Neste caso, a convergência da
distribuição a posteriori de referência foi ruim.

Parece natural que a convergência da distribuição a posteriori de referência piore a medida

que aumentamos os valores das covariáveis uma vez que a dispersão da priori de referência

marginal de zo aumenta também. Embora não tenha sido possível testar este ponto para
valores pequenos de k, conduzimos um estudo de simulação tomando k :: 100 e valores

de covariáveis tais que )ll:Z::i z? :: l0.035. A convergência do algorítmo foi boa, e o que é
mais importante, mesmo para k :: 100 a verossimilhança não pareceu dominar a priori4 e
deste modo foi possível fazer a comparação entre as distribuições a posteriori de referência

e "usual". Neste estudo de simulação, mesmo o erro absoluto médio de zo foi maior pala
a distribuição a posteriori de referência que para a distribuição a posteriori "usual". Este

insultado era esperado uma vcz que, marginalmente, estamos utilizando uma priori de re-
ferência Cauchy de dispersão 10, enquanto a priori "vaga" é uma normal de variância lO. O

fato da priori "vaga" ser mais concentrada em torno de sua mediana que a priori de referência

marginal de zo, mostra que a escolha da variância igual a 10 fez com que a priori "vaga"
fosse mais informativa que a priori de referência.

Observe que o fato da priori "usual" ter tido um desempenho melhor que a priori de
referência não quer dizer que a priori "usual" sela melhor que a priori de referência. Isto

simplesmente indica que a escolha de variância igual a 10 para a priori "vaga" é uma escolha
informativa, apesar de a primeira vista parecer não-informativa.

Neste ponto, cabe um comentário a despeito das interpretações destes resultados de sim-

ulação. Devemos observar que todas as comparações analíticas que fizemos entre a priori

"usual" e a priori de referência foram conduzidas com base nas distribuições a priori margi-
nais de zo e P. Deste modo, todas as comparações analíticas que fizemos, servem somente

para dar uma intuição a respeito do verdadeiro comportamento da priori conjunta.

Em termos gerais, podemos tirai as seguintes conclusões a respeito do presente estudo

'Este fato pa-rece mostrar que os valores assumidos pelas covariáveís são importantes para determinar o
tamanho da amostra onde a contribuição da priori torna-se negligível.
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de simulação

8 Em relação ao pai'âmetro zo, a mediana é um estimador muito melhor que a média.

Em relação ao P, a mediana ainda parece ser melhor que a média, embora a diferença
entre os dois estimadores não seja muito grande.

e Quando as covariáveis assumem valores pequenos, o desempenho da priori de deferência

é melhor do que o da priori "usual" , e nestes casos valores de k da ordem de 50 parecem

ser suficientes para que a verossimilhança domine a priori.

e Quando as covaiiáveis assumem valores grandes, o desempenho da priori "usual" parece
ser melhor que o da priori de referência, e parece não haver dominação da priori mesmo

para valores de k = 100. No entanto, são necessários mais estudos para sustentar
melhor estas conclusões

8 Pala valores pequenos de k, ainda precisamos resolver alguns problemas computa-
cionais, de modo a garantir a convergência do algorítmo em uma maior gama de
situações. Já em relação a valores grandes de k, o algorítmo utilizado no presente
estudo é eficiente.
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Capítulo 7

Considerações anais e perspectivas de
trabalhos futuros

No presente trabalho consideramos a metodologia de B&B para a construção de prioris
de referência e sua aplicação a alguns modelos estatísticos. Ao contrário do método de
Je#reys, no método de B&B é preciso distinguir os parâmetros de interesse dos parâmetros

de perturbação. Esta característica torna a aplicação do método de B&B particularmente
interessante para os modelos de calibração linear e calibração binomial, já que nestes modelos

existe uma clara distinção entre o parâmetro de interesse e os parâmetros de perturbação.
De um ponto de vista didático, os quatro modelos estatísticos abordados neste trabalho

foram bastante instrutivos pois ilustrarem diversas características associadas às prioris de
referência. Podemos citar, por exemplo, que:

e obtivemos prioris de referência imprópria (calibração linear) e próprias (regi'essão

binária, regressão binomial e calibração binomial) ;

e obtivemos prioris de referência "não-informativas" (calibração linear) e "informativas"
(regressão binária e regressão binomial);

© conduzimos a construção da priori de referência diretamente a partir do modelo es-

tatístico original (calibração linear) e também, indiretamente, a partir de um modelo

reparametrizado (regressão binária, regressão binomial e calibração binomial).

Entre as questões que ainda necessitam de maiores esclarecimentos podemos destacar
que
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8 De um ponto de vista teórico, uma questão que ainda permanece em aberto no modelo

de calibração linear, é a existência dos momentos na distribuição a posteriori obtida a

partir da priori de Jeareys. No presente trabalho, piovamos apenas que a distribuição
a posteriori de Je#ieys é própria e que, no caso particular em que p = 1, esta dis-
tribuição não possui nenhum momento anito. Todavia, para um p maior do que l
não sabemos se a distribuição a posteriori de Je#reys não possui nenhum momento

finito ou se ela apresenta um comportamento análogo ao da distribuição a posteriori
de referência, que possui momentos finitos até a ordem p -- 1. Uma resposta a esta

questão seria de considerável interesse teórico uma vez que a utilização da priori de
referência seria certamente preferível à priori de Je#reys, caso esta última realmente

não possua nenhum momento finito para qualquer valor de p.

e Caso não seja possível provar que a distribuição a posteriori de Je#reys não possui
nenhum momento finito, pretendemos proceder um estudo de simulação comparando
os desempenhos da priori de referência e da priori de Je#reys.

e Em relação ao modelo de calibração binomial, pretendemos resolver os problemas de

convergência que o nosso anual algorítmo tem enfrentado quando k é pequeno e, deste

modo, proceder um estudo de simulação mais extenso, avaliando o desempenho infe-
rencial da priori de referência de maneira mais segura.
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-A.pêndice -A.

Amostrador de Gibbs: modelo de

calibração linear

Considere primeiramente a distribuição a posteriori

«'«.,-,',.' ,,*, « (:*: #=)':''

'« '"p I' IE'": 'Q: + EQ.. - .
x (yo:f -- a -- Pzo)j /2a2}

+2

)

(«'')ú:w X

(A.l)

obtida a partir da priori de deferência construída através da abordagem com 4-grupos
A distribuição condicional para a'2 é dada por

P(a'' l zo, /3, y, x) o( (o'')I':tg:t!'' exp l
(A.2)

onde

z:
á-l

a - #z:y(y:
k

P«.) + >:(yoj a - #noy(yoj « P«.)

Portanto,

«'' ".,.,,,«,* - '.«' (bla, {). (A.3)
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A distribuição condicional para a é dada por

p(a l «.,a,.',y,x) « .,.p I'ml,
que após alguma álgebra pode ser reescrita como

p(a 1 «., P, «', y, x) « .,.p {''e\:#ÕÍ;'iÍ--l,
onde

.

Deste modo,

a l zo,P,a',y,X

A distribuição condicional para /3 é dada por

P(P l «.,a,.'',y,X) « .,.Pl-iP},
que após alguma álgebra pode ser reescrita como

pW l «.,a,.',y,x) « .,.p {-%:7@;i+ EZ: ziD I'

onde

Deste modo,

# l «.,a,«',y,X - Np lz:'

A distribuição condicional de zo, p(go l a, #, a2, y, X), é proporcional a

(: * gh#) ':': .*- {- },
que porsua vez, é proporcional a

(:*' #=)':':.*-{ BM},

(A.4)

(A.5)

(A.6)

(A.7)

(A.8)

2a

Ün'ElE:8: , (A.9)

(A.lO)

(A.ll)
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onde

, P' El?.:(yoj a)
K6'$

Observe que (A.ll) não possui uma forma conhecida. Deste modo, seguindo Kubokawa e

Robert (1994), vamos introduzir uma variável latente em (A.ll). Primeiramente note que

:*:hg) :': « -':',, (:*- hg)':''
- l:*\-*exp (:* ' #J) *l'*. (A.12)

Deste modo, podemos reescrever (A.ll) como

p(zo l a,/3,a',y,x) oc .Z"t#':expl : * qbg) *} .*- {
(A.13)

E como

p(zo l a,a, a:,y, X) /o p("o,t IP,.:,r,X)'Ít, (A.14)

temos que

«'«.,* .,",«',«,*, « *;-:.*-{ (:*' S#)*}.*-Í-BM}. .«.:''

Agora, note que podemos utilizar novamente o amostrador de Gibbs para gerar zo a partir
desta distribuição condicional. Observe que

«'* «.,,,«',«,*, « ,;-:.*,{ (:*q##)*}. (A.16)

Portanto,

f l zo, a,P, a', y, X
'««« ({ , : * ' #=) . (A.17)

Observe também que

,'«. *,.,",.',«,*, « .*,{-(:*' =g)*}.*-Í-8d}, .«.:*'
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após algumas manipulações álgebricas, pode ser reescrito como

p(«. l t,a,#,.',y,x) « «.l-Ê' ' l,

m== ,

.:.
2a'nAt + c,(n + k)AP'#

zo l t, a, #, a',y,X « .V(m, «').

(A.19)

Deste modo

(A.20)
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Amostrador de Gibbs: modelos de
regressão binária e binomial

Neste apêndice apresentaremos as distribuições condicionais completas para a implementação
do amostradoi de Gibbs.

B.l O modelo de regressão binária

Considere a distribuição a posteriori de referência para o modelo de regressão binária

n-(#, w l z, X) c( exp {--/3'X'XP/2a:} exp { -- XPy(w -- X/3)/2lx

x 11(-4w.»Q/('';o+ /(«.se-4':-n).(n.i)

Vamos encontrar, primeiramente, a distribuição condicional de /3 l z, W, X. Observe que

P(/3 l z, w, X) oc exp {--#'X'X#/2a'} exp {--(w -- X/3y(w -- X/3)/2}

exp {-- l l(i + a')/3'x'X# -- 2a'/3'x'w + a'w'wl},
e como a2w'w não depende de P,

« .*- {-; [(T) ''*'*« - ,,'*'q }.

Z
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uenotanao l ';í-- l .Á'.X :: 2; ' temos

« exp{ [#'E-:#-2P'x'w]}.
(/)

Agora, igualando (/) à forma quadrático (/3 -- pyX':(/3 -- p)

(/) oc (©--PrE'i(P --P) = /3'E iP-- 2#'E'iP+P'E-iP

e desconsiderando o termo p'E'ip que não depende de /3, temos que

(/) (x /3'E tP -- 2P'E'iP

2

de modo que

)

p'X'w = #'E :P.

Multiplicando os dois lados da equação primeiramente por (#P')'iP e em seguida por E,
temos que

Assim, a distribuição condicional de /3 é

onde o2 :: n2/4.

Vamos agora, encontrar a distribuição condicional para wi, para cada { fixo (à = 1, . . . , n)
Observe que

P(wi l P, z, X) oc {/(w.>o)'r(':-1) + /(w:$o)/(':-o)} x exp {--(wi xi'P)2/2},

ou seja,

P = EX'w isto é, P ::

O l z,w,X «. Nn

a2
(X'X)'X'w.

Íf-P(x'x)':x'w, Íf-P(x'x)': (B.2)

(B.3)

wi l #,z,X ,. .l JV(xi'P, 1) truncada à esquerda do zero, se zi:: l
truncada à direita do zero, se zi =0

Todavia, podemos facilmente gerar destas normais truncadas através do gerad
obtido a seguir.

Em primeiro lugar, observe que p(wi l /3, z, XI)

« ("P {-(«': - x:'P):/2})/(«:»0/@:-0 + ('xP {-(««. - x:'#y/2})-4«:$o-4'.:Q, (B.4)
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fazendo a mudança de variável

si = 'ui-- xilB +. dsi= dwi

mi :: --(x) ::> s{ := --oo

wi :: 0 ::> s{ :: --xi'a
w{ :: +oo ::> si = +oo

temos

P('i l #,z,X) " (exp{ s?/2})/o.>-":,p)/(''-O +(expÍ--sí/2}).Q,.$.,.:,p)-4'. (B.5)

isto é,

s: l Õ, z,X .N(0, 1) truncada à esquerda do zero, se z:

.V(0, 1) truncada à direita do zero, se zi

l
0

Utilizando a relação X = -F-:(F'(a) + U(F(ó) -- -F(a))), onde U tem distribuição
Pnã./'orbe(0, 1) e a < b, a C W, ó C W, podemos verificar facilmente que X tem distribuição
.F truncada a. esquerda de a e a direita de ó. Aplicando este resultado ao nosso caso, temos
que

s: (®(-x:'P) + u:(@(+«,) - ©(-x:'/3)))

(-x.'P) + u:(l - ®(-x:'P))) se zi := 1,
e

.: ('>(--m) + u;(©(--xi'P) - ®(-.«)))

= ®':(u:©(-xi'P)) se zi = 0.

E como mi = xi'/3 + s{ temos que

..,: . .l x:'P + 'D-:(q'(-x:'P) + ":(l - 'D(-x:'#))) se ,:x/'/ ' ''Z\.' '\. ''''lA-r./JJ 0Ç Z'i-l

xi'/3 + 'P-:(wi@(--xi'a)) se ;:
(B.6)

que pode ser ieescrito como

x:'P + 0':(':0(-xi'a) + u.(,: + (1 - 2;:)Q'(-x:'P)))
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B.2 O modelo de regressão binomial

Consídeie a distribuição a posteriori de referência pala o modelo de regressão binomial

«'',« «, *, « «» {-q;pl * 1«, 1-; ÉÉ.«:. - *:',,:l*«,«,*n(p, w l y, .ÁJ c( exp 'Í -

* «, 1-; Ê,â.'«.. - *:',,'l'.«,«,l (B.7)

A partir desta distribuição podemos facilmente obter as distribuições condicionais com-

pletas. Primeiramente, vamos encontrar a distribuição condicional de /3 l w, y, X.. Observe
que

p(# l w, y, X) o( exp {--P'X'lX©/2a2} exp {-5 >- >:(wlj -- xi'©y},
J

/

(.r) ].«É, - 2',.jx:'# + (x:'P)'],
ki

lJ

e como >1:f:i wã não depende de /3 e ®i = EJLi wij/ki

(-r) « -2xi'#k:mi + k:(x.'P)',

e somando e subtraindo kiMia temos

(-r) « #:lto? 2t0:x:'# + (xi'#yl k:(M: - xi'0):

Portanto

p(/3 l w, y, x) c( exp l--gira;i--} exp 1-- }, k{(ui -- xi'p):/21,
e em notação matricial

p(/3 l w,y,x) oc expl a-

onde

w =(®:,®:,
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kt 0 0

0
K :=

0 0 k.

Deste modo,

P(P l w,y,X) " «p l -iP - XP) -r /3l+llTql,l,

n

(//) := a2$PK:W; -- o2$PKX/3 -- o-2#'X'KW + a2O'lX'KX# + /3'X'X.#

oc 0'X'K:w + a2#'X'KX# + /3'iX'XP

2a'p'X'KW + P' X'(a'K + l)XP
Tl-l

Xn--l0içw -'F PZ 'a

(.r.r.r)

Igualando (///) a forma quadrático (/3 -- pyE;':(P -- p), temos

(///) o( (/3--PYE'i(#--P) = /3'E'i#-- 20'E'iP+P'E iP,

E'ip não depende de #, temos que

l.ii1) '2aa j3'XKW '. ISZ'~ l3 - 'ZB''E'' P.

2a2P/X
/ /

/
e como p

de modo que

o-'/3'X.'KW :: #'E-ip

Multiplicado os dois lados da equação primeiramente por (/3#')'t/3 e em seguida por E,
temos que

P = o-2EX'KW = a2jXI'(a2K + l)XJ'ilX/KW.

Desta maneira,

# [ w,«,X - "'« (''ÍX'(«'K -- DX]':X'K'';, [X'(«'K + DX]'') (B.8)
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Agora vamos encontrar a distribuição condicional de wij l /3, y, X.
.j 6xo

Temos que pata cada á,

P(wii l /3, y, X) o( {/(:«:,>o)/(':í-i) + /(w'j$o)'r(''j-o)} exp {--(wij -- xi'Py/2},

ou sqa,

wij l #, y,X N(xí'P, 1) truncada à esquerda do zero, se zij =l
.V(xi'#, 1) truncada à direita do zero, se zij =0

(B.9)

Analogamente ao desenvolvimento feito para o modelo de regressão binária, temos que mii
pode ser gerada diretamente através de

toi.j xi'a + 'b''(,ij'b(-x:'#) + u.(,:j + (l 2 ;.j )®( -xi'a )) )
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Apêndice C

Amostrador de Gibbs: modelo de
calibração binomial

Considere a distribuição a posteriori de referência para o modelo de calibração binomial

n(aço, /3, w l y, x) oc l/321 exp l--lli:li3XI exp {-----i;í--l x (c.l)

* 1«- 1-; ÊÊ.«:. ',,'l*«,«, * «- 1-; Ê,E..«., - *:'«,'l««,«,l

Primeiramente, vamos encontrar a distribuição condicional de # l zo, w, y, X. Observe qu

p(/3 l aço, w, y, x) oc lê21 exp l--i:!3XI exp I'Íli;;i--l exp l-ã }, }:(wij -- xi'/3)'l

« í#:i .*p I''B:lyl '"p { I' àl *:(". - *:'m'/'l

": .*- {-aP} .*- {- },
(C.2)

IME/USP

e

wo ?l;o , tu] ,(®o , ®:

onde



112

ko 0 0

0
Ko (C.3)

0 0 ... A.

Procedendo analogamente, ao desenvolvimento já realizado para o modelo de regressão bi-
nomial temos que

p(/3 l ".,w,y,X) « l#,I'*,l-(P-myx-:rP-m)l, (C.4)

onde

m = a2jXo'(a:Ko + l)Xoj'iX.'Kowo

E-: (a'K. +l)Xo,

isto é, a distribuição condicional completa é proporcional ao núcleo de uma Ar2 (m , a2E)
multiplicado por IP21.

Para gerar desta distribuição condicional (distribuição alvo) utilizaremos um passo do

algorítmo de Metropolis-Hmtings. Para tanto, precisamos especificar uma distribuição pro-

posta de fácil geração e determinar a probabilidade de aceitação de um valor gerado (a)
segundo a equação

e

« - «:- {:, gHH}
onde /(.) é o núcleo da distribuição alvo e q(. 1 .) é a distribuição proposta, g/ é o novo valor
da distribuição proposta e z é um valor da distribuição alvo

Em relação a distribuição condicional completa para wü, já vimos no desenvolvimento
para o modelo de regressão binomial, que ela é dada por

(C.5)

wi:f l zo,#,y,X «, .l /V(xiP,l) truncada à esquerda do zero, se zij =l
truncada à direita do zero, se zij =0

e pode ser facilmente gerada através de

N'(xi'P, l)
N'(xi'#,l

'":j '# + d'':(,:j®(--xi'P) + u:(,:j + (1 - 2;ij)Q'(--xi'#))).

Vamos agora, encontrar a distribuição marginal completa para zo. Observe que

p(zo l p,r, w, x) c'( exp l--ÍT:ll?X} exp I'ã;l,(woj -- xo'p)'l

(C.6)

(C.7)
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J
L

exp
(#: P,«.): ko(®o

2a: 2

G + a'Ao)#?zg 2la2X;oi»o /32 a a'ko)P: Õ2Jzo
2a:

/
L

2sço
lko iiíoP2 ' l+a2Ao

(l+a2

J
ko)Pjexp

r) a'

L

«.)'
\

2«g

onde

mo
a:homo (1 .-'ko)/3i

'1 + a'ko)#2
e «ã Ü + a'ko)P?

Portanto temos que

=lZ;n ) .y )# w.X N(mo, «ã). (C.8)
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