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Resumo:
A literatura no contexto das séries temporais de contagem bivariadas com
suporte finito ou infinito ainda está em fase de desenvolvimento e progresso.
Alguns dos modelos actualmente propostos para séries de contagem com su-
porte infinito são baseados na operação thinning binomial [8], nomeadamente:

• [1] estudaram um modelo de médias móveis de valor inteiro, INMA(1),
bivariado obtido por agregação de um modelo auto-regressivo de valor
inteiro, INAR(1), e um modelo de procura de duas etapas,

• [3] considerou uma classe de modelos BINMA(q1, q2) (bivariados de mé-
dias móveis), em que as diferentes operações thinning são independentes
entre si, dentro da mesma equação, e permite modelar a correlação posi–
tiva e negativa entre as contagens,

• [2] introduziram um modelo bivariado auto-regressivo, BINAR(1), com
inovações bivariadas de Poisson e binomial negativas,

• [9, 7] desenvolveram um modelo BINMA(q1, q2) com inovações biva–
riadas de Poisson e binomial negativas, incorporando uma estrutura de
dependência entre as operações thinning da mesma equação.

Por outro lado, [5] definiram um modelo INAR(1) bivariado com distribuição
marginal geométrica (NGINAR(1)), baseado no conceito da operação thinning
binomial negativa, definida em [4].
Recentemente uma generalização do operador thinning binomial para o caso
bivariado, baseado na distribuição bivariada binomial do tipo II foi intro-
duzida por [6]. Baseados neste operador, [6] proposeram o modelo bivariado
auto-regressivo binomial de ordem 1, BVBII -AR(1) para séries de contagem
bivariadas de suporte finito. Entre as vantagens deste operador destaca-se o



facto de que embora marginalmente se comporte como a operação thinning
binomial usual, também permite modelar correlações cruzadas, quer positivas,
quer negativas.
O objectivo deste trabalho é apresentar um modelo bivariado binomial de
médias móveis de valor inteiro de primeira ordem, BVBII -INMA(1), baseado
nesta nova operação thinning bivariada do tipo II, proposta por [6]. As prin-
cipais características probabilísticas e estatísticas deste modelo são apresen-
tadas, nomeadamente os momentos de primeira e segunda ordem, assim como
a função geradora de probabilidade conjunta. É considerada a estimação dos
parâmetros do modelo apresentado, considerando-se estimadores baseados no
método dos momentos generalizados.
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