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Resumo 

Nesta dissertação, abordamos métodos Bayesianos com funções de perdas assimétricas 
e simétricas para comparar inferências pontuais em confiabilidade. Os resultados obtidos 
neste trabalho mostraram que as funções de perdas assimétricas, embora não sejam explicitas 
em suas soluções, são mais realísticas que as funções de perdas simétricas. 

A análise Bayesiana para confiabilidade foi feita usando um modelo exponencial e 
algumas densidades a priori, em particular, a priori não-informativa. Também, 
desenvolvemos uma Função de Perda Balanceada Ponderada com censura, a qual combina a 
estatística clássica com a Bayesiana. Os resultados obtidos para a Função de Perda 
Balanceada Ponderada podem ser de grande interesse prático e metodológico 
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Abstract 

In this dissertation, we approach Bayesian methods with symmetrical or asymmetrical 
loss fiinctions for comparison of pontual inferences in reliability. The results obtained here 
show that asymmetrical loss fiinctions are more realistic than symmetrical loss fiinctions. 

Bayesian reliability analysis using the exponencial model is considered and some prior 
density fiinctions have been used, in particulary, non-informative priors. Also, it was 
developed a weighted balanced loss fiinctions with censoring which combine classical and 
Bayesian statistics. The results obtained for weighted balanced loss fiinctions may be of 
great practical and methodological interest. 







Introdução 

A teoria das decisões é uma área da estatística clássica interessada na formulação de 
procedimentos de decisão onde o componente estocástico desempenha um papel crucial. A 
teoria clássica das decisões (baseada na freqüência relativa de experimentos similares) foi 
originalmente desenvolvida por Abraham Wald (1950). Um elemento básico dessa teoria é 
a função de perda, que permite medir o quanto perdemos ao tomar uma determinada 
decisão sem nos preocupamos com o ajuste do modelo adotado. 

Um método que atualmente está sendo muito utilizado na solução de problemas reais é 
o método Bayesiano, o qual consiste em tomar decisões baseadas em dados passados 
(priori) e dados presentes (amostra). Os métodos Bayesianos tem sido propostos e 
desenvolvidos para uma ampla variedade de problemas de confiabilidade, principalmente na 
área industrial. Um destes problemas é procurar funções de perdas que comparada com a 
usual perda quadrática nos proporcione soluções mais realísticas em termos de eficiência 
relativa e custos. 

Em geral, os procedimentos de estimação existentes na literatura estatística estão 
baseados na função de perda quadrática ou função de perda simétrica. Entretanto, segundo 
alguns autores, como veremos no desenvolvimento deste trabalho, as funções de perdas 
simétricas não são adequadas para a soluções de problemas práticos. Neste caso, as funções 
de perdas assimétricas passam a ser mais atraentes, porém são dificeis de serem trabalhadas 
matematicamente. 

Além das funções de perdas assimétricas, introduziremos uma função de perda 
denominada Função de Perda Balanceada Ponderada (FPBP), definida por Rodrigues-
Zellner (1992), a qual estabelece uma relação entre a estatística clássica e Bayesiana, 
simplificando de uma forma objetiva os resultados. 





































































































































Função de Perda Balanceada Ponderada com Dados Censurados 	 67 

onde a densidade a priori é não informativa e é dada por p(e) x 

Em geral, os métodos bayesianos estão sujeitos a limitações para a obtenção de 
soluções analíticas explícitas. 

Neste caso, para obter o estimador ótimo balanceado, baseado na Função de Perda 
Balanceada Ponderada (FPBP), utilizamos o algoritmo "Newton-Raphson" (ver, 
Kalbfleisch, 1985) que é dado por: 

e(i) = (i_l) 

f 030 _0 )  

 

onde, 
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É importante salientar que este algoritmo está baseado na densidade a priori não-
informativa dada por p(0) OC 

Para ilustrar o comportamento do procedimento balanceado, geramos uma amostra * 
censurada do modelo exponencial com e = 3, n = 20, r = 16 e a = d = 1. Obtendo 

= 5.91837, Tr = 94.694 e 12  = 13.1597. 

Os resultados obtidos para o estimador ótimo balanceado e para diferentes valores de 
w serão apresentados na Tabela 5.1. Para verificação do algoritmo, utilizamos os dados do 
livro (Lawless, 1983, pág.: 103), e obtivemos os resultados esperados. 

* Ver apêndice C 
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