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Docente do Instituto de Matemática Departamento de Métodos Estatı́sticos
da

Universidade

Federal

do

Rio

de

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos
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v
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Resumo

Neste trabalho, tratamos de estratégias bayesianas para estimação e previsão em
modelos de regressão e modelos dinâmicos cujas observações seguem distribuições na
famı́lia exponencial a dois parâmetros. Nosso objetivo principal é o desenvolvimento
de metodologias baseadas em aproximações analı́ticas, evitando computação intensiva
como em métodos baseados em simulação Monte Carlo, permitindo assim a obtenção de
respostas de forma rápida e com pequeno custo computacional.
Em particular, os métodos de estimação discutidos ao longo deste trabalho são
baseados em aproximações de Laplace e na exploração da conjugação na famı́lia
exponencial, com o uso do algoritmo Conjugate Updating, proposto por West et al. (1985).
Diferentemente do que é feito usualmente em modelos lineares (generalizados), aqui as
distribuições a priori são escolhidas diretamente para os parâmetros do modelo na famı́lia
exponencial, de forma a explorar conjugação, e não para os coeficientes de regressão e/ou
estados latentes relacionados ao(s) preditor(es) linear(es); para estes, apenas momentos
a priori são fixados de forma a auxiliarem na escolha dos parâmetros da distribuição a
priori conjugada à distribuição observacional.
Inicialmente, o processo de estimação é feito em duas etapas: primeiro estimamos
os parâmetros relacionados a estrutura de médias do modelo, explorando a conjugação
na famı́lia exponencial uniparamétrica e fazendo uso do algoritmo Conjugate Updating,
condicionalmente ao parâmetro relacionado à precisão do modelo; a seguir, o parâmetro
de precisão é estimado, através do uso de métodos de integração analı́ticos, evitando
assim o uso de computação intensiva.
A seguir, visando incorporar covariáveis também na modelagem do parâmetro de
precisão do modelo, através da introdução de uma segunda função de ligação, estendemos
o algoritmo Conjugate Updating para tratar da estimação na famı́lia exponencial
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biparamétrica. De fato, a extensão proposta não é trivial pois, neste caso, há uma
incompatibilidade com relação ao número de parâmetros a serem determinados para a
distribuição a priori conjugada à famı́lia exponencial de interesse e de momentos vindos
do vetor de preditores lineares associados às estruturas de média e precisão. Para sanar
tal dificuldade, propomos a redução da dimensão do sistema obtido através de duas
diferentes propostas, uma baseada em Análise de Componentes Principais e outra no
Método dos Momentos Generalizado.
Exercı́cios de simulação e aplicações são apresentados ao longo do texto, dando
indı́cios de que as estratégias adotadas neste trabalho têm se mostrado eficientes nas
classes de modelos de interesse.
Encerramos esta tese com uma breve discussão acerca de trabalhos futuros, incluindo
o estudo de diferentes alternativas para a redução da dimensionalidade do sistema,
a estimação de hiperparâmetros na estrutura dinâmica dos modelos e a extensão da
metodologia permitindo o tratamento de modelos multivariados e multiparamétricos.
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Abstract

In this work, we deal with Bayesian strategies for estimation and prediction in
regression models and dynamic models whose observations follow distributions of the
two parameter exponential family. Our main objective is to develop methods based
on analytical approaches that avoid computationally intensive methods based on Monte
Carlo simulation, to obtain answers quickly and with low computational cost.
In particular, the estimation methods discussed throughout this work are based on
Laplace approximations and exploitation of conjugation in the exponential family, using
the Conjugate Updating algorithm proposed by West et al. (1985). Unlike what is usually
done in (generalized) linear models, here the prior distributions are chosen directly for the
exponential family model parameters, in order to explore conjugation, not the regression
coefficients and/or the latent state(s) related to the linear predictor(s). For these, only
prior moments are set, to assist in choosing the distribution of the prior parameters,
conjugated with the observational distribution.
Initially, the estimation process is done in two steps:

first we estimate the

parameters related to the average model structure, exploiting the conjugation in the
family uniparametric exponential family and using the Conjugate Updating algorithm,
conditional to the precision parameter of the model; next we estimate the precision
parameter using analytical integration methods, avoiding the need for intensive
computation.
Next we incorporate covariates to explain the precision parameter of the model by
introducing a second linking function, and extend the Conjugate Updating algorithm to
deal with the biparametric exponential family. The proposed extension is not trivial
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