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RESUMO  

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade preditiva de modelos 

econométricos de séries de tempo baseados em indicadores macroeconômicos na previsão da 

inflação brasileira (IPCA).  Os modelos serão ajustados utilizando dados dentro da amostra e 

suas projeções ex-post serão acumuladas de um a doze meses à frente. As previsões serão 

comparadas a de modelos univariados como autoregressivo de primeira ordem - AR(1) - que 

nesse estudo será o benchmark escolhido. O período da amostra vai de janeiro de 2000 até 

agosto de 2015 para ajuste dos modelos e posterior avaliação. Ao todo foram avaliadas 1170 

diferentes variáveis econômicas a cada período a ser projetado, procurando o melhor conjunto 

preditores para cada ponto no tempo. Utilizou-se o algoritmo Autometrics para a seleção de 

modelos. A comparação dos modelos foi feita através do Model Confidence Set desenvolvido 

por Hansen, Lunde e Nason (2010). Os resultados obtidos nesse ensaio apontam evidências de 

ganhos de desempenho dos modelos multivariados para períodos posteriores a 1 passo à frente. 

 

Palavras-chave: Inflação, projeção, modelos lineares, seleção de modelos, Autometrics, Model 

Confidence Set  

    

  



 

ABSTRACT  

The present work has aim to evaluate the superior predictions capabilities of econometrics time 

series models based on macroeconomics indicators for Brazilian inflation (IPCA). The models 

were adjusted in sample and the ex-post prediction are accumulating in one to twelve steps 

ahead. The forecasts will be compared with univariate models like first order autoregressive - 

AR (1) that is the chosen benchmark. The period of the sample goes through January 2000 to 

August 2015 for model adjustment and evaluation. It was evaluate over 1170 different 

economic variable for each forecast period, searching for the best predictor set for each point 

in time. It was used Autometrics to model selection. The models were compared the Model 

Confident Set, developed by Hansen, Lunde and Nason (2010). The results founded in this 

essay evidences gain of accuracy for one-step ahead.  

 

 

Keywords: Inflation, forecasting, linear models, model selection, Autometrics, Model 

Confidence Set  
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1. INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO  

   

O atual regime de metas de inflação adotado atualmente pela maioria dos Bancos 

Centrais em todo o mundo, faz com que a projeção de níveis de preços dentre outros 

instrumentos, seja um importante fator para definição de políticas monetárias.  

O Brasil na década de 80, após diversos anos de acelerado crescimento econômico, 

experimentou um período de forte aumento da taxa de inflação e concomitante queda no 

crescimento econômico. Essa situação se estendeu até o primeiro semestre de 1994 levando ao 

país adotar sete planos para estabilização da moeda em menos de dez anos. Foi no início de 

1993 através do Plano Real que a economia brasileira resolveu o problema crônico de inflação 

substituindo sua antiga moeda pelo Real a partir de julho de 1994. 

Após a estabilização da moeda, foi apenas no início de março de 1999 que o governo 

brasileiro declarou que passaria a seguir um regime de metas de inflação no qual o Banco Central 

seria responsável pelo controle de preços na economia se comprometendo com uma meta pré-

estabelecida. De acordo com Chauvet (2000), o desvio das projeções de inflação da sua meta 

fornece mecanismos para que os Banco Centrais possam definir suas políticas monetárias, 

através principalmente do ajuste das taxas de juros de curto-prazo, taxa SELIC no caso 

brasileiro. Além dos Bancos Centrais, os agentes privados, mercados financeiros, sindicatos, 

também se beneficiam das projeções de inflação já que estes formam os preços futuros baseado 

em suas expectativas e credibilidade do Banco Central.  

Existem diversas abordagens para a previsão do nível de preços na economia. Entre 

elas podemos citar as mais clássicas como as curvas de Philips e os Vetores Autoregressivos 

(VAR). As curvas de Philips definem a relação de curto prazo entre a taxa de inflação e o 

desemprego. Quando se tem uma taxa de desemprego abaixo da taxa de equilíbrio, espera-se 

uma elevação na inflação sendo que o equilíbrio entre o desemprego e a taxa de inflação é 

chamada de NAIRU. Atekeson e Ohanian (2001), observaram que as curvas de Philips NAIRU 

têm sido amplamente utilizadas para prever a inflação na literatura acadêmica. Apesar de ser 

bastante difundido, existem conclusões dúbias com relação a sua efetividade como pode ser 

visto nos estudos de Cecchetti, Chu and Steindel (2000), Kozicki (2001) e Stock e Watson 

(2002a).  

Além do desemprego existem outros componentes que também afetam o nível de 

preço agregado como por exemplo poupança, decisão de investimento das famílias e firmas, 

gastos do governo, cambio, etc. Nessa linha, os modelos VAR conforme descreve Sims (1980), 

tem se tornado uma alternativa interessante e tem tido grande apelo para previsão de inflação. 



11  

  

Um dos fatores que levou a sua popularidade é o comportamento exógeno da variável a ser 

projetada aonde todas as variáveis são consideradas endógenas e estimadas simultaneamente. 

Não obstante, o VAR se tornou bastante utilizada nos bancos centrais em estudos sobre a 

transmissão da política monetária. Um dos problemas dessa abordagem conforme Bernanke et 

al. (2005) é que o número de variáveis utilizadas nesses modelos é pequeno se comparado com 

a quantidade de informações disponíveis, o que pode gerar problemas de modelos com variáveis 

omitidas. 

Diversas metodologias têm sido desenvolvidas com o propósito de obter maior 

eficiência de previsões em um ambiente em que o número de dados e variáveis disponíveis 

cresce exponencialmente. Stock e Watson (2006) descreve algumas abordagens de previsão 

utilizando um grande conjunto de variáveis e informações. Segundo Castle, Clements e Hendry 

(2011), existem três principais tradições em previsão econômica sendo que dois deles utilizam 

um grande conjunto de informações sendo eles indicadores ou fatores. Como membros do 

primeiro grupo podemos citar recentemente os modelos dynamic stochastic general equilibrium 

(DSGE) Smets e Wouter (2003) e modelos globais como recentemente o GVAR (GVARs: ver 

Dees, di Mauro, Pesaran and Smith, 2007, Pesaran, Schuermann e Smith, 2009, e Ericsson, 

2010). A segunda abordagem inclui modelos baseados em índices de difusão e modelos de 

fatores amplamente utilizados em previsão econômica Stock and Watson (1989, 1999, 2009) 

que utilizam um grande número de variáveis econômicas. Já a terceira, se refere a modelos 

tradicionais em econometria de séries de tempo como Box and Jenkins (1970) e frequentemente 

aparecem como dominante em competições de previsão conforme Makridakis, Andersen, 

Carbone, Fildes et al. (1982) e Makridakis e Hibon (2000). 

A proposta do presente trabalho é explorar um grande número de variáveis 

econômicas como forma de descobrir modelos de previsão baseados em indicadores para a 

inflação brasileira. A diferença desse trabalho a de outros previamente desenvolvidos para 

previsão de inflação brasileira em um ambiente com uma grande quantidade de dados, é que ao 

invés de utilizar modelos baseados em fatores como proposto por Bernanke, Boivin e Eliaz 

(2005), será aplicado a seleção automática de modelos proposto por Doornik (2007, 2009a), 

Hendry e Doornik (2013a). O processo de descoberta dos modelos será através do algoritmo 

Autometrics que parte de um modelo geral chamado General Unrestricted Model (GUM) aonde 

são especificadas todas as variáveis que teoricamente tem algum poder explicativo sobre 

variável de interesse.  Dado uma determinada amostra, através de testes de especificação e 

significância estatística, o algoritmo elimina as variáveis não relevantes procurando extrair o 
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processo gerador de dados local (LDGP). O objetivo desse tipo de abordagem é descobrir o 

modelo empiricamente que seja naturalmente congruente, já que é evidenciado pelos dados, e 

abrangentes no sentido que melhor representa qualquer outro modelo. Qualquer modelo que seja 

não congruente e não abrangente não é a correta representação do LDGP.  

Existem inúmeras razões e justificativas para utilização de modelos de seleção 

automática de modelos sobre o processo manual conforme Hendry e Doornik (2014). Entre eles 

podemos citar o tempo que seria gasto para explorar por exemplo 100 variáveis explicativas 

candidatas, já que nesse caso teríamos 2100 ≈ 1030 modelos possíveis; o tamanho que um modelo 

geral pode ter é inviável para ser explorado manualmente; a complexidade de um modelo dado 

múltiplas quebras, não linearidade, interação, exogeniedade; a experiência do investigador pode 

influenciar na análise, sendo que a construção de um framework baseados em boas práticas evita 

esse tipo de problema; replicabilidade, já que dado um conjunto de dados, especificação inicial 

e critério de seleção, sempre teremos o mesmo modelo como saída.  

Para verificar a abrangência e dominância dos modelos, iremos comparar os 

resultados das previsões com os dos modelos autoregressivos citados acima listados na terceira 

abordagem. A metodologia de comparação a ser adotada será o Model Confidence Set (MCS), 

introduzido por Hansen, Lunde e Nason (2010) que compara os modelos de previsão e ranqueia 

os melhores modelos bem como estabelece um intervalo de confiança para tal.  
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2. REVISÃO TEÓRICA  

 

2.1 MODELAGEM EMPÍRICA EM ECONOMIA 

 

Da teoria clássica em econometria, temos o seguinte desenvolvimento: 

 

𝑦𝑡 =  𝛽′𝑔(𝑥𝑡 ) +  휀𝑡  (2.1) 

 

Procura-se obter a melhor estimativa de 𝛽′  considerando a linearidade da variável 

dependente ou que sua forma funcional seja conhecida, 𝑔(𝑥𝑡 ) =  𝑥𝑡 ; os erros distribuídos de 

forma Independente e Identicamente Distribuidas 휀𝑡 ~ IID [0, 𝜎𝜀
2] ; as variáveis 𝑥𝑡  

independentes de 휀𝑡, ou a utilização de variáveis instrumentais 𝑧𝑡 , que determinará a utilização 

do método de mínimos quadrados ordinários ou de variáveis instrumentais. Aplicando-se (2.1) 

aos dados empíricos, é necessário verificar se existem problemas na regressão que podem gerar 

efeitos indesejados na estimativa dos parâmetros como viés, falta de consistência e ineficiência. 

Algum desses problemas são correlação serial dos resíduos, heterocedasticidade, contaminação 

dos dados, quebras estruturais, variáveis omitidas, falha na especificação de forma funcional das 

variáveis, etc. A maior parte das vezes esses problemas só ficam evidentes quando a regressão 

é aplicada aos dados reais e diversos instrumentos para corrigir esses fenômenos são propostos 

na literatura. De acordo com Hendry e Doornik (2014), esse tipo de abordagem acaba se dando 

de forma muito pouco estruturada e frequentemente após inúmeras correções os pesquisadores 

relatam seus resultados como se fosse sua única tentativa. Leamer (1983) escreveu: “The 

econometric art as it is practiced at the computer terminal involves fitting many, perhaps 

thousands, of statistical model. One or several that the researcher finds pleasing are selected 

for reporting purposes”. 

A abordagem de seleção automática de modelos proposta por Hendry e Doornik (2013a) 

continua partindo do modelo inicial descrito em (2.1), porém incluindo agora um número muito 

maior de regressores contendo as variáveis explicativas candidatas, suas formas funcionais e 

defasagens. Após essa definição, o objetivo passa a ser a identificar dentro do universo de 

regressores e variáveis as que são realmente relevantes eliminado as irrelevantes. Esse 

procedimento gera o subconjunto 𝑥𝑡
∗  e somente depois dessa etapa, ocorre a estimação dos 

parâmetros de 𝛽∗. O objetivo desse desenvolvimento é procurar o subconjunto de variáveis que 

seja uma boa aproximação do processo local gerador de dados (LGDP) que por sua vez 

simplificação do processo gerador dos dados (DGP). Por muitas vezes os modelos teóricos mais 
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simplificados se baseiam em problemas de otimização baseados em um único agente 

considerando condições como ceteris paribus, que é difícil ser verificado empiricamente. Os 

adventos da crise financeira de 2000 é um exemplo a ser lembrado de que todas as economias 

estão interconectadas através de canais de crédito, câmbio, taxa de juros, etc. Nesse contexto se 

for investigada a utilização de mais variáveis, menor será a probabilidade de que alguma 

informação importante não seja considerada. O contraponto de se dispor de um número maior 

de variáveis a ser analisada para depois obter o subconjunto 𝑥𝑡
∗  com as variáveis que são 

realmente relevantes, é a maior probabilidade de obter um modelo terminal final que não é o 

mais abrangente parcimonioso. Esse fenômeno será abordado nas próximas sessões e 

frequentemente utilizaremos a denominação gauge para referencia-lo. 

Através da abordagem adotada em Hendry e Doornik (2014), existem alguns aspectos 

principais para o processo de descoberta na modelagem empírica em economia que serão nesse 

momento abordados. O primeiro passo é especificar {𝑦𝑡
 } e o conjunto N de variáveis {𝑥𝑡

 }, 

definindo o LDGP que objetivasse obter o conhecimento econômico. Nesse momento a 

utilização da teoria econômica previamente estabelecida, a luz de evidência passada, tem um 

papel bastante importante. Como o objetivo é de descoberta empírica, também não se deve 

restringir o número de variáveis a um universo muito reduzido já que dessa forma pouca nova 

informação poderá ser extraída. O segundo passo envolve definir a variável 𝑥 de forma mais 

genérica considerando suas relações dinâmicas e formas funcionais em um modelo mais geral 

com 𝑥1 … 𝑥𝑡−𝑠 e os termos não lineares 𝑔(𝑥𝑡) … 𝑔(𝑥𝑡−𝑠), aonde o maior defasagem é 𝑠 ≥ 0 

períodos e 𝑔(∙) denota as funções apropriadas do subconjunto de varáveis 𝑥, com um conjunto 

de 𝑇 indicadores para quebras e outliers ilustrado por 1{𝑖=𝑇}, gerando o GUM: 

 

       𝑦𝑡 = ∑ 𝛽𝑗
′

𝑠

𝑗=0

𝑥𝑡−𝑗 + ∑ 𝑘𝑗
′

𝑠

𝑗=0

𝑔(𝑥𝑡−𝑗) + ∑ 𝜆𝑗

𝑠

𝑗=0

𝑦𝑡−𝑗 + ∑ 𝛿𝑖
 

𝑇

𝑖=1

1{𝑖=𝑡} + ∑ 𝜑𝑖1{𝑡≤𝑖}

𝑇−1

𝑖=1

+ 휀𝑡      (2.1) 

 

O objetivo está em descobrir os parâmetros {𝛽𝑖
∗ } associado com as formas funcionais 

que forem relevantes 𝑔(𝑥𝑡−𝑖
∗ ) incluindo as defasagens e indicadores. Considerando o vetor 𝑑 

como os indicadores não excluídos, a representação do modelo final congruente e 

parcimoniosamente abrangente é: 
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                 𝑦𝑡 = ∑ 𝜆𝑖

𝑠∗

𝑗=0

𝑦𝑡−𝑖 + ∑(𝛽𝑖
∗)′

𝑠∗

𝑖=1

𝑥𝑡−𝑖
∗ + ∑(𝑘𝑖

∗)′𝑔(

𝑠∗

𝑖=1

𝑥𝑡−𝑖
∗ ) + 𝛾′𝑑𝑡 + 𝑣𝑡                         (2.2) 

 

Na qual 𝑣𝑡 é o componente inexplicado ou ruindo branco, utilizando a amostra 𝜏∗ para 

definir e remover os outliers. Como pode-se observar, é modelado no GUM um outlier para 

cada observação o que naturalmente leva a uma condição de perfeita colinearidade em que 𝑁 >

𝑇 ou até mesmo 𝑁 ≫ 𝑇 considerando as formas funcionais e defasagens. Essa condição será 

endereçada nas sessões a seguir, mas desde já se observa a necessidade de automatizar essa 

busca. O procedimento automático de seleção pode ser considerado eficiente quando consegue 

localizar uma representação congruente e parcimoniosa do modelo que a ser reduzido. Além de 

ser automático, o procedimento deve ter uma baixa probabilidade de reter variáveis irrelevantes 

bem como probabilidade controlada de manter as variáveis relevantes como se o LDGP 

estivesse sido especificado diretamente. Nesse contexto, existe evidências que o Autometrics 

fornece essas propriedades. 

Outra característica importante ao algoritmo é quando ele reconhece que a busca 

alcançou seu objetivo que é quando uma representação congruente e parcimoniosa e abrangente 

do LDGP foi encontrada. Nesse momento o modelo é chamado de modelo terminal final e 

podem existir múltiplos deles se as variáveis tiverem alta colinearidade ou os níveis de 

significância adotados forem baixos. Uma vez alcançado esse passo, é necessário quantificar as 

saídas corrigindo possíveis viés para conseguir estimativas não viesadas e consistentes 

principalmente se o modelo final conter variáveis irrelevantes. As inferências adotadas para 

construção do modelo terminal final e correção de viés consideram normalidade portando 

correções de saturação através de detecção de outliers é crucial nesse contexto. Como toda a 

amostra de dados é utilizada para definição de modelos novos dados e testes são necessários 

para avaliar de forma independente o modelo. Não se faz uso de técnicas como amostras hold-

back devido à problema de informações que variam no tempo ou porque os parâmetros não são 

constantes, conforme Lync e Vital-Ahuja (1998) e Hendry e Krolzig (2004b). 

Como passo final é necessário verificar dentre os modelos terminais finais quais são não 

dominados a um determinado nível de confiança. Existem várias propostas de simplificação na 

literatura, entre eles podemos citar combinações de indicadores em uma única dummy, Hendry 

(1995a); combinando grupo de variáveis, Campos e Ericsson (1999), entre outros. 
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2.2 TEORIA DA REDUÇÃO 

 

De acordo com Hendry (1987, 1995a, 2009), o processo gerador dos dados é a 

distribuição conjunta de todas as variáveis na economia sendo formado por inúmeros agentes 

econômicos distribuídos pelo mundo globalizado. Criar teorias ou modelos sobre o DGP é 

inviável já que este possui inúmeras dimensões, é extremamente heterogêneo e não estacionário, 

desta forma o problema a ser analisado deve ser reduzido a um tamanho aonde seja possível sua 

manipulação.  Isso é alcançado reduzindo o problema ao espaço das variáveis {𝑥𝑡
 }, o que é 

assim chamado de processo gerador de dados local (LDGP). O LDGP é a distribuição conjunta 

de probabilidadeDX(x1 … xT| ⊝, 𝑋0), aonde 𝑋0 é o conjunto inicial de informação e o parâmetro 

Ө ⋲ 𝛩 pode variar no tempo. Considerando DX(⋅) como sendo o processo gerador de dados para 

{𝑥𝑡
 }, uma vez conhecido o LDGP, é possível obter o comportamento provável dos dados para 

{𝑥𝑡
 } que deve desviar dos dados observados apenas por um ruído aleatório. Portanto, nada 

melhor pode ser feito além de conhecer o DX(⋅), tornando a busca pelo LDGP o principal 

objetivo de alcance pela seleção de modelos. 

Como o objetivo da modelagem empírica é descobrir as propriedades de DX(⋅) através 

de todas informações disponíveis, conhecimento teórico, relevância histórica entre outros, criar 

um modelo inicial que liste todas essas informações e que principalmente contenha a informação 

sobre o LDGP é crucial para o sucesso da seleção de modelos. Nesse contexto introduzimos o 

General Unrestricted Model (GUM) que é o ponto de partida para esse processo. As 

propriedades de consistência dos modelos de seleção que partem do geral para o específico 

assim conhecidos como Gets, assumem que o GUM contenha o DGP conforme Campos et al. 

(2003) e como isso é improvável de ser alcançado em trabalhos empíricos, que ele seja ao menos 

uma boa aproximação do LDGP. White (1990) mostra que é possível obter consistência em 

seleção de modelos utilizando Gets.  

As variáveis não significativas são eliminadas do GUM com o objetivo de reduzir sua 

complexidade. A cada redução testes de diagnósticos são executados a fim de verificar se a 

transformação continua garantindo também a congruência ao modelo final. Sucessivos modelos 

congruentes devem abranger os anteriores de forma parcimoniosa. A figura 2.1 demostra o 

processo em que é possível visualizar partir da origem do processo gerador dos dados até então 

desconhecido para um modelo específico. Na parte da esquerda do diagrama, observa-se a 

necessidade do GUM conter o LDGP aonde através do algoritmo automático Gets é obtido o 

modelo terminal final específico. A direita é possível verificar as reduções implicitamente 
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impostas ao DGP o que resulta no LDGP. Dado o conjunto de variáveis sobre análise, o LDGP 

é o objetivo central na seleção de modelos. Também é possível perceber que o GUM direciona 

totalmente o procedimento de seleção do modelo terminal final, nesse sentido um modelo final 

específico não pode melhorar um GUM mal especificado. Percebe-se também que o papel do 

econometrista aplicado não perde relevância e nem é redundante, e permite que o mesmo possa 

se concentrar em sua área de excelência enquanto os aspectos de modelagem pode ser 

automatizado.  

 

DGP

LDGPESPECÍFICO

GUM

Algorítimo 
Automático 

GETS

Teoria da Redução

Formulação inicial

Modelo Final DGP no espaço das variáveis 
locais e relevantes

 

Figura 2.1: Partindo do DGP para modelos específicos. 

 

2.3 SELEÇÃO DE MODELOS COM UMA DECISÃO 

 

Um dos problemas encontrados na seleção de modelos baseado em dados é a 

quantidade de modelos possíveis, 2N, a serem avaliados e utilizar métodos tradicionais como 

critério de informação Akaike (1973) ou similiares nessa quantidade de possibilidades se torna 

inviável já que o número de combinações cresce exponencialmente com o número de variáveis. 

Desta forma, a seleção de modelos baseado em uma decisão ou “1-cut” rule tem um importante 

papel no desenvolvimento de seleções de modelos geral para específico (GETS).  

Considerando um caso particular aonde todos os regressores são mutuamente 

ortogonais, independente dos erros e constante nos parâmetros e 𝑇 ≫ 𝑁, é possível demostrar 



18  

  

que não é necessário analisar ou avaliar 2N possíveis modelos para se obter uma boa aproximação 

do LDGP. Apenas uma única descisão é necessária, o que é conhecido como 1-cut” rule. As 

seleções de modelos baseados em GETS podem ser vistos como uma generalização aonde os 

regressores não são perfeitamente ortogonais, conforme Hendry, Castle e Doornik (2011). 

                                                  𝑦𝑡 = ∑ 𝛽𝑖𝑧𝑖,𝑡

𝑁

𝑖=1

+ 휀𝑡  sendo 휀𝑡 ~ IN[0, 𝜎𝜀
2]                                  (2.3)   

Aonde 𝑇−1 ∑ 𝑧𝑖,𝑡𝑧𝑗,𝑡 = 𝜆𝜆𝑖,𝑖
𝑇
𝑡=1  para 𝑖 = 𝑗 e 0 ∀ 𝑖 ≠ 𝑗 .  Após a estimação, ordenar 

as estatísticas t2, testando a hipótese nula que H0:βk = 0  conforme: 

                                                         𝑡(1)
2 ≥  𝑡(2)

2  ≥  ⋯ ≥  𝑡(𝑁)
2                                                        (2.4) 

A linha de corte m entre as variáveis excluídas ou não é dada por: 

                                                            𝑡(𝑚)
2 ≥  𝑐(𝛼)

2  ≥  𝑡(𝑚−1)
2                                                          (2.5) 

Portanto as variáveis com maior valor t2 são retidas e as outras excluídas. Esse 

processo se da com apenas uma única decisão sendo ele uma função linear e não exponencial. 

A tabela 2.1 lista as probabilidades de rejeição da nula quando efetuando testes t para N 

regressores irrelevantes ao nível de significância α. Considerando que o DGP não deve ser vazio, 

todos os erros de cometidos são atribuídos ao custo da busca. 

 

Evento Probabilidade No. Rejeitado 

𝑃(|𝑡𝑖| < 𝑐𝛼 , ∀ = 1, … 𝑁) (1 − 𝛼)𝑁  0 

𝑃(|𝑡𝑖| ≥  𝑐𝛼  | |𝑡𝑗|  <  𝑐𝛼 , ∀ 𝑖 ≠ 𝑗) 𝑁𝛼(1 − 𝛼)𝑁−1 1 

𝑃(|𝑡𝑖| ≥  𝑐𝛼 , |𝑡𝑘| ≥ 𝑐𝛼  | |𝑡𝑗| <  𝑐𝛼 , ∀ 𝑗 ≠ 𝑖, 𝑘) 1

2
𝑁(𝑁 − 1)𝛼2(1 − 𝛼)𝑁−2 

2 

⋮ ⋮ ⋮ 

𝑃(|𝑡𝑖| <  𝑐𝛼  | |𝑡𝑗|  ≥  𝑐𝛼 , ∀ 𝑖 ≠ 𝑗) 𝑁𝛼𝑁−1(1 − 𝛼)  N-1 

𝑃(|𝑡𝑖| ≥  𝑐𝛼 , ∀ = 1, … 𝑁) 𝛼𝑁  N 

Tabela 2.1 – 1-cut selection. Probabilidade de rejeição da nula 

 

A tabela 2.1 corresponde a expansão de (1 − 𝛼)𝑁, sendo 𝛼𝑁 a probabilidade de que 

todos N coeficientes sejam significativos. A média de retenção da nula quando essa é falsa é 

dado pela equação 2.6. 
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                                               𝑘 =  ∑ 𝑖 
𝑁!

𝑖! (𝑁 − 𝑖)!
𝛼𝑖(1 − 𝛼)𝑁−1 = 𝑁𝛼

𝑁

𝑖=0

                                (2.6)      

Desta forma, a seleção de 1000 variáveis com um α = 0,001 gera um k de 1, ou seja 

existe a probabilidade de que nessa seleção ao menos 1 regressor seja mantido mesmo ele sendo 

irrelevante. Esse conceito é denominado como gauge e denota a frequência de retenção de 

variáveis irrelevantes durante o procedimento de seleção. A contrapartida de se dispor de valores 

de alpha extremamente pequenos, afim de evitar qualquer possibilidade de retenção de 

regressores irrelevantes é a perda de poder do modelo final. Essa característica é denominada de 

potency e é a taxa de retenção sobre as variáveis realmente relevantes. 

 

2.4 AUTOMETRICS 

 

O Autometrics teve sua origem na assim chamada London School of Economics e é 

baseado na modelagem geral para específico GETS que consiste em partir de um modelo geral 

GUM e utilizar procedimentos estatísticos para avaliar a relevância das variáveis com objetivo 

de eliminar as não pertinentes. Diferentemente da abordagem da abordagem da seleção de 

modelos com uma decisão, a cada passo de redução testes de erro de especificação são efetuados 

a fim verificar a congruência dos modelos após as eliminações. O objetivo desse procedimento 

é localizar o modelo abrangente e parcimonioso que seja uma boa representação do processo 

gerador de dados local. De acordo com Hendry e Nielsen (2007) um modelo é considerado 

congruente com a informação disponível quando satisfaz os testes de erro de especificação para 

(i) heterocedasticidades, autocorrelação e não normalidade, (ii) falha de fraca exogeniedade, (iii) 

constantância nos parâmetros.  

A abordagem geral para específico tem seu desenvolvimento sitiado na evolução de 

diversas pesquisas como analise de procedimentos de seleção de modelos envolvendo 

simplificação, desenvovimento da teoria da redução e posteriormente buscas por diversos 

caminhos ou multi-path Search. Campos, Ericson e Hendry (2005b) sumarizam esse 

desenvolvimento em dois volumes de leitura. Os recentes avanços nesse campo se deu através 

dos trabalhos de Hoover e Perez (1999) que utilizando de diversos caminhos de redução 

conseguiram reduzir a taxa de retenção de variáveis irrelevantes e aumentando a de variáveis 

relevantes. Hendry e Krolzig (1999) propuseram melhorias ao algorítimo GETs de Hoover e 

Perez através do PCGets que fora implementado no software econométrico Oxmetrics. Através 
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de simulações de Monte Carlo, ele analizaram a probilidade do PcGets obter o processo gerados 

dos dados e conseguiram bons resultados com o gauge perto do nominal sem grandes perdas de 

potency, relativo a teoria. Apesar do Autometrics ter como princípio o PcGets, ele possui 

diversas melhorias como a busca em árvores ou tree-search, não assume ortogonalidade das 

variáveis, permite 𝑁 > 𝑇 ou até mesmo 𝑁 ≫ 𝑇, lida com perfeita colinearidade gerada pelas 

dummies de saturação. Ericsson e Kamin (2009) demonstraram a superioridade do Autometrics 

quanto a capacidade de obter modelos mais parcimoniosos e abrangentes do que o PCGets. 

 

 

Figura 2.2: Diagrama de busca em árvore  

 

A figura 2.2 ilustra o diagrama de árvore utilizado pelo Autometrics tendo como 

exemplo um GUM inicial com quatro variáveis A,B,C,D. Primeiramente as variáveis são 

ordenadas em ordem de siginificancia, ou seja, para esse caso a variável A é a menos 

siginificativa seguida pela B,C,D. Os caminhos enumerados por 2,9,13 e 15 são os próximos 

passos a serem avaliados para possíveis exclusões nessa ordem. Para evitar que todos os 

possíveis caminhos sejam percorridos, o que geraria uma situação de 2N possibilidades, são 

aplicadas estratégias conhecidas como pruning, bunching, choping. 

 O pruning objetiva reduzir as variáveis removendo a variável menos significativa. 

Caso haja alguma falha para remover alguma variável a sequência daquele nó é podada não 

sendo necessário sua avaliação. No diagrama da figura 2.2, supondo que no 2 após eliminação 

da variável B, as variáveis CD não passem nos testes de diagnóstico, os subsequentes caminhos 

4 e 5 são ignorados. Já o bunching procura efetuar a eliminação de um grupo de variáveis com 

testes F ao invés de variáves individuais com testes t. Se a eliminação do grupo de variáveis 

falhar, as variáveis menos significativas são removidas do grupo até que seja obtido um conjunto 

restante que possa ser removido. Um exemplo ilustrativo pode ser dado no nó 8 aonde uma vez 
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testada a significância conjunta de BC e está não for significativa, não há a necessidade de 

avaliar B e C individualmente. O choping elimina grupo de variáveis que são não significativas. 

Por exemplo se for verificado se CD são em conjunto não significativas, elas são eliminadas da 

busca e após estimar B o algoritmo partirá diretamente para o nó 13 verificado as variáveis 

A,B,D. 

Esse processo de redução da árvore pode resultar em mais de um modelo terminal 

candidato. Nesse caso eles formam o novo GUM a ser reavaliado pelo algoritmo que busca 

diferentes caminhos tentando evitar qualquer omissão importante. O processo é finalizado 

quando há a convergência do GUM, ou seja, o novo GUM é igual ao da última interação. Caso 

haja dois ou mais modelos terminais finais, é aplicado critério de informação. 

Uma outra estratégia para evitar o custo computacional da busca é efetuar os testes 

de especificação apenas nos modelos terminais finais. Se os testes falharem, o Autometrics segue 

o caminho de volta da redução até localizar um modelo terminal final válido. Esse procedimento 

reduz bastante o tempo que seria gasto se comparado ao fazer os testes de especificação em 

todas as reduções, Doornik (2009). Os testes de especificação aplicados são normalidade dos 

resíduos (Jarque e Bera, 1980), autocorrelação dos resíduos (Gordfrey (1978), Breusch e Pagan 

(1980)), heterocedasticidade condicional (White (1980)), testes de estabilidade (Chow (1960)). 

Para evitar problemas referentes a outliers e quebras estruturais, o Autometrics 

utiliza o impulse-indicator saturation (IIS), conforme Hendry, Johansen e Santos (2008) e step-

indicator saturation (SIS), Castle, Doornik, Hendry e Pretis (2013b). A estratégia do IIS consiste 

em adicionar dummies a cada observação e no espirito Autometrics verificar quais que são 

mantidas nos modelos terminais finais. No caso do SIS, é adicionada as dummies do início da 

amostra até a n-ésima observação e da n-ésima até o tamanho da amostra. O objetivo é capturar 

os períodos em que houveram quebras estruturais. Para tratar a situação de 𝑁 > 𝑇, o algoritmo 

quebra o conjunto de variáveis em subblocos que contém menos da metade das observações. 

Existem diversos estudos que comprovam a performance do Autometrics com outras 

abordagens de seleção automática de modelos como Hendry, Castle e Doornik (2011) que 

demonstram a capacidade do algorítimo de trabalhar com variáveis não ortogonais, 

intercorrelacionadas e com 𝑁 > 𝑇 . Castle, Qin e Reed (2013) demonstram que dentre os 

algorítmos de seleção de modelos, o Autometrics é bastante eficiente principalmente quando o 

número de variáveis irrelevantes é menos que 0,5.  
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2.4 MODEL CONFIDENCE SET 

 

O Model Confidence Set tem como objetivo efetuar a comparação de modelos de 

utilizando a informação disponível para determinar qual é ou quais são os melhores dentro de 

um determinado intervalo de confiança. Introduzido por Hansen et al. (2010), o Model 

Considence Set (MCS) determina um conjunto de modelos 𝑀∗, que é o melhor(es) modelo de 

um conjunto 𝑀0 modelos sendo que o melhor é definido através de um intervalor de confiança 

estipulado pelo pesquisador. O MCS se baseia em uma regra de eliminação 𝑒𝑀, em um teste de 

equivalência δM. Esse teste é aplicado ao conjunto 𝑀 = 𝑀0 que se for rejeitado, há evidencias 

que os objetos em 𝑀 não são equivalentes e a regra de eliminação é utilizada para remover de 

𝑀  o objeto com performance inferior. Esse procedimento é repetido até que o teste de 

equivalência seja aceito e é nesse momento que o MCS define o conjunto de melhores modelos.  

Uma das vantagens dessa abordagem se comparada com a utilização de um 

benchmark, é que nesse último caso estamos sucetíveis a um problema conhecido como 

múltiplas comparações com controle. No contexto de comparação de previsões o problema fica 

evidente quando efetuamos testes de capacidade de previsão superior ou superior predictive 

ability (SPA), White (2000b), Hansen (2005), and Romano and Wolf (2005). Diferentemente 

do reality check for data snooping de White (2000b) e o teste de SPA de Hansen (2005) que 

precisam de um benchmark para comparação, o MCS compara os modelos entre si o que é 

particularmente interessante quando não conhecemos um benchmark padrão. 

Os modelos são ranqueados através do seus P-valores que utilizando o nível de 

significância, α, é possível garantir que lim
𝑛→∞

𝑃(𝑀∗  ⊂   �̂�1−𝛼
∗ )  ≥ 1 − 𝛼  , e se houver algum 

objeto com resultado mais expressivo, temos lim
𝑛→∞

𝑃(𝑀∗ =   �̂�1−𝛼
∗ ) = 1. Qualquer objeto que 

tiver um p-valor menor que menor que α não está no subconjunto dos melhores modelos 𝑀∗, ou 

seja para cada objeto 𝑖 𝜖 𝑀0, o p-valor do MCS, �̂�𝑖, é o limite em que 𝑖 𝜖 �̂�1−𝛼
∗  se e somente se 

�̂�𝑖 ≥  𝛼. 

É importante notar que embora o MCS mantenha em 𝑀∗  os melhores modelos 

assintoticamente, em amostra finitas é possível que seja mantido modelos não tão eficientes, já 

em pequenas amostras talvez não seja possível eliminá-los. Como o MCS tem o mesmo 

princípio de inferência equivalente a testes de significância, um modelo so é descartado quando 

este é estatíticamente inferior a outro, permanecendo no  conjunto 𝑀∗ até então. Desta forma 

não são todos os modelos que permanece no MCS que podem ser considerados bons.  
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Outro ponto interessante do MCS é o reconhecimento da limitação dos dados, ou 

seja, com dados mais informativos é possível classificar os modelos entre os melhores e piores. 

Dados menos informativos torna o processo de distinção entre os modelos mais difícil e o MCS 

pode retornar todos os modelos como sendo equivalentes. Essa característica não é levada em 

consideração pela maioria das funções de perda comumente usadas para comparações de 

previsões de modelos.  

Em Hansen, Lunde e Nason (2010), os autores reavaliam as projeções de inflação 

de Stock e Watson (1999) utilizando o MCS. Stock e Watson (1999) concluem que a curva de 

Philips se bem especificadas é uma das melhores ferramentas para previsão de inflação, e 

contrariamente Atkeson e Ohanian (2001) concluem que as curvas de Philips dificilmente são 

melhores que um simples no-change forecast. Hansen, Lunde e Nason (2010), verificam que 

em períodos de maior volatilidade como na subamostra de 1970:M1 – 1983:M12 fica claro quais 

modelos são melhores, já em períodos menos voláteis como 1984:M1 – 1996M9 a série não é 

informativa o suficiente e o MCS considerou equivalentes quase todos os modelos avaliados por 

Stock e Watson.  

Segundo Hansen, Lunde e Nason (2010), a pergunta sobre qual é o melhor modelo 

de previsão de inflação para os Estados Unidados nos últimos 35 anos continua uma questão 

não respondida, já que dada a insuficiente informação contida nos dados não é possível 

distinguir entre os melhores e piores modelos. 
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3  DADOS E PERÍODO ANALISADO  

  

Os dados utilizados nesse trabalho foram obtidos através do Módulo Público do 

Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) disponibilizado pelo Banco Central do Brasil. 

A variável a ser analisada, endógena no nosso modelo de previsão é a variação mensal da 

inflação agregada brasileira registrada pelo IBGE sob o código de IPCA - Índice nacional de 

preços ao consumidor-amplo, código 433 no sistema de série temporal do Banco Central do 

Brasil. As variáveis explicativas também têm periodicidade mensal e foram obtidas através do 

WebService disponibilizado pelo Banco Central. Ao todo foram obtidas 1170 variáveis 

explicativas candidatas para o período de janeiro de 2000 a setembro de 2015. 

Foram aplicados o logaritmo neperiano a séries que não possuíam números 

negativos e a transformação ln (1 +
𝑥

100
) para as séries que são disponibilizadas em variações ou 

taxas seguindo procedimento adotado por Figueiredo (2010). Também para evitar problemas 

associação a não estacionaridade das séries adotados o procedimento sugerido por Enders (2010) 

aplicando testes Augmented Dickey-Fuller (1979) a fim de verificar a existência de raiz unitária. 

Caso identificado, foi tirado a primeira, ou segunda diferença para transformá-las em 

estacionárias. 

Uma das amostras utilizadas para criar os modelos de previsão através do 

Autometrics iniciou em 2000 com um total de 132 observações em janela móvel, isto é, a cada 

passo de estimação e previsão a data de início e fim do modelo é deslocada conforme figura 3.1. 

A data inicial de previsão é de novembro de 2011 até setembro de 2015 totalizando 36 previsões 

de um a doze passos à frente. O tamanho das observações e quantidade de previsões a ser 

analisadas foram baseados em Castle, Clements e Hendry (2011) que compara modelos de 

previsão de inflação dos Estados Unidos utilizando fatores, variáveis e autoregressivos. Para o 

referido trabalho foi utilizado janela móvel de 138 observações com 37 previsões oito passos à 

frente. 

 

                  

 

 

Figura 3.1: Janela móvel ou rolling forward 

 

Dados dentro da amostra Previsão

 

aoo 
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Figura 3.2: Janela crescente ou growing window 

 

Também foi adotada em um dos modelos multivariados e em todos os modelos 

univariados a proposta de janela crescente conforme ilustrado na figura 3.2. Uma vez 

configurado a data inicial dos dados dentro da amostra, está vai incorporando nova informação 

assim que as previsões vão avançando no tempo. 

O período adotado também teve consideração o número de séries de tempo novas 

disponibilizadas pelo Banco Central com o passar do tempo conforme ilustrado na figura 3.3. 

Uma janela de tempo inicial e final de previsão de inflação similar também foi adotada por 

Figueiredo e Guillén (2013). Nesse trabalho o autor efetuou a previsão de inflação brasileira 

utilizando FAVAR e amostra utilizada foi de junho de 2000 a dezembro de 2012, sendo a 

avalição de previsão fora da amostra de janeiro de 2008 a dezembro de 2012 até 24 passos à 

frente. 

 

 

Figura 3.3: Números de séries temporais segundo data de início  

Fonte: Bader, Koyama e Tsuchida (2014) 

 

Dados dentro da amostra 

 

Previsão 
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3. MODELOS DE PREVISÃO 

 

4.1 MODELOS MULTIVARIADOS 

Os modelos de previsão de um a doze passos à frente foram obtidos através da 

seleção automática do seguinte GUM: 

 

    𝑦𝑡 = ∑ 𝜆𝑗

𝐽𝑏+𝑘

𝑗=𝐽𝑎+𝑘

𝑦𝑡−𝑗 + ∑  

𝑛

𝑖=1

∑ 𝛽𝑖,𝑗
 

𝐽𝑏+𝑘

𝑗=𝐽𝑎+𝑘

𝑧𝑖,𝑡−𝑗 + ∑ 𝛿𝑖
 

𝑇

𝑙=1

1{𝑖=𝑡} + ∑ 𝜑𝑖1{𝑡≤𝑖}

𝑇−1

𝑖=1

+ 휀𝑡    (4.1)  

 

Na qual 𝑦𝑡 a taxa de variação mensal da inflação brasileira após a transformação  ln (1 +

𝑥

100
) e 𝑧𝑖 as variáveis candidatas conforme anexo I. Como o modelo irá gerar previsões de um a 

doze passos a frente,  k irá variar de 1 a 12 passos. Os valores de 𝐽𝑎  e  𝐽𝑏  são 0 e 5 

respectivamente, ou seja quando for estimado um passo a frente k será igual a 1 e 𝐽𝑎 + 𝑘 e  𝐽𝑏 +

𝑘 1 e 6 respectivamente. Isso permitirá que o modelo contenha defasagens de um a seis da 

variável dependente 𝑦𝑡  e exógenas. Na iteração seguinte quando for estimado dois passos a 

frente, os valores de 𝐽𝑎 + 𝑘  e 𝐽𝑏 + 𝑘  serão dois e sete permitindo a mesma defasagem das 

variáveis endógenas e exógenas. Esse tipo de formulação possibilita que seja usado todas as 

informações disponíveis até o momento referente a cada período a ser projetado, um a doze. 

Também foi estimado um modelo com duas defasagem para cada período a ser projetado, 

conforme a formulação acima foi configurado os valores de 𝐽𝑎 e  𝐽𝑏 como 1 e 6 permitindo as 

mesmas seis defasagens como no modelo anterior, porém para o perído de previsão de um passo 

a frente, o GUM foi estimado com as defasagens de 2 a 7 respectivamente. O propósito desse 

modelo é evitar problemas que podem ocorrer por utilizar variáveis que talvez sofreram revisão 

após seu período de publicação.  

Foram utilizadas duas estratégias para escolha do tamanho da amostra para os 

modelos multivariados. A primeira delas foi a janela móvel conhecida como rolling forward 

com tamanho de amostra fixa de T = 132, nesse caso quando o período de previsão é deslocado, 

a data de início da amostra também é deslocada. Uma segunda estratégia adotada foi a de fixar 

a data de início da amostra e ao deslocar as previsões, também é deslocado o tamanho da 

amostra. Nesse caso a previsão com maior quantidade de dados teve T=121 e menor quantidade 

T=90.   
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Com relação as variáveis utilizadas, foram feitos dois ensaios. No primeiro deles foi 

utilizado todas as variáveis disponíveis N=1885. Com essa quantidade de variáveis, utilizando 

seis defasagens, somando IIS e SIS, conforme modelagem 4.1, geram um GUM com 7278 

regressores para T=133. Para controlar a probabilidade do Autometrics reter variáveis 

irrelevantes no modelo final, configuramos o valor de α = 0,0001. Isso gera a probabilidade de 

que aproximadamente 0,72 regressores não relevantes em média estejam no modelo final. Um 

segundo ensaio foi feito removendo algumas variáveis que de acordo com o conhecimento 

prévio do cálculo do componente agregado da inflação poderiam ter pouco impacto sobre ele. 

Foram removidas 377 variáveis referentes a dados desagregados de exportação como por 

exemplo, Exportações Eslovênia, Exportações Mauricio, Exportações Guiné, etc. Após essa 

tratativa nos dados foram obtidas 717 variáveis que somando as defasagens, IIS e SIS, geraram 

um total de 5022 regressores. Para essa simulação também foi utilizado o valor de α = 0,0001, 

gerando a probabilidade de que aproximadamente 0,50 regressores foram retidos sobre a 

hipótese nula que nenhum regressor é relevante. 

 

4.2 MODELOS UNIVARIADOS 

 

Para comparação com os modelos multivariados tendo a definição congruente, 

parcimoniosa e abrangente dos GUMs acima discriminados, iremos utilizar alguns modelos 

univariados considerados como benchmarks. São eles AR(1), AR(12), conforme formulações: 

 

                                       �̂�𝑇+𝑘+ℎ
𝐴𝑅(𝐷)

= �̂�0 + �̂�1𝑦𝑇+𝑘                                               (4.2) 

 

                                �̂�𝑇+𝑘+ℎ
𝐴𝑅(1)

= ∑ 𝛾0𝛾1
𝑖ℎ−1

𝑖=1  
+ 𝛾1

ℎ𝑦𝑇+𝑘                                         (4.3) 

 

sendo 𝑘 = 0, … , 𝐻 − ℎ, ℎ = 1 … 12.  

Além desses naive também iremos adicionar um modelo mais robusto que consiste 

em um autoregressivo de ordem definida pelo Autometrics a cada amostra dada pela janela de 

projeção, com e sem IIS e SIS. O GUM desses modelos é dado por: 
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                                                  𝑦𝑡 
= ∑ 𝜆𝑗

𝐽𝑏+𝑘

𝑗=𝐽𝑎

𝑦𝑡−𝑗 + ∑ 𝛿𝑖
 

𝑇

𝑙=1

1{𝑖=𝑡} + 휀𝑡                       (4.4)           

 

Sendo 𝛿𝑖
 = 0 sem IIS e 𝛿𝑖

 = 1 com IIS. Para esses modelos foram utilizados α = 0,05. 

 

Sigla Descrição Tipo 
No. de 

Regressores 
GUM1 

α 

Auto_1170_GW 
Autometrics, 1170 variáveis, IIS, SIS e 

janela crescente. Fig 3.2 
Multivariado 7278  0,0001 

Auto_793_GW 
Autometrics, 793 variáveis, IIS, SIS e 

janela crescente. Fig 3.2 
Multivariado 5022 0,0001 

Auto_793_FW 
Autometrics com 1170 variáveis, IIS, 

SIS e janela móvel Fig 3.1 
Multivariado 5020 0,0001 

Auto_793_FW_D 
Autometrics com 793 variáveis, IIS, SIS 
e janela móvel Fig 3.1. A defasagem é 
duas a mais do passo a ser estimado. 

Multivariado 5020 0,0001 

Auto_793_FW_D_NDS 

Autometrics com 793 variáveis, sem 
utilizar IIS e SIS, janela móvel Fig 3.1. A 

defasagem é duas a mais do passo a 
ser estimado 

Multivariado 5020 0,0001 

AR1 Sazonal 
Modelo naive sem sazonalidade, janela 

crescente 
Univariado - - 

AR12 
Modelo naive sem sazionalidade janela 

crescente 
Univariado - - 

AR1_Raw Modelo naive, janela crescente Univariado - - 

AR12_Auto 
Autometrics definindo a defasagem da 

endógena e janela crescente Fig 3.1 
Univariado 24 0,05 

AR12_Auto_IIS_SIS 
Autometrics definindo a defasagem da 

endógena, IIS, SIS e janela crescente 
Fig 3.1 

Univariado 198  0,05 

Tabela 4.1 – Modelos Estimados e suas configurações 

Fonte: Elaboração do Autor. 
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5. RESULTADOS 

 

A análise de desempenho dos modelos de previsão se deu através dos resultados 

acumulados fora da amostra de um a doze passos a frente1 do período de novembro de 2011 a 

setembro de 2015. Nos modelos multivariados ou univariados aonde ocorreu a seleção 

automática, a cada deslocamento da janela de previsão novas informações são incorporadas e 

um novo GUM é apresentado ao Autometrics afim buscar o melhor conjunto de variáveis com 

toda informação disponível até aquele momento. Para os modelos naive como AR(1), AR(1) 

sem sazonalidade, AR(12) não houve seleção automática de variáveis e a cada deslocamento de 

janela seus parâmetros foram restimados. 

Adotou-se como função de perda dos modelos a raiz quadrada do erro quadrático médio 

(RMSFE), ao invés do erro quadrático médio (EQM) para evitar problemas de invariância a não 

singularidade conforme Clements and Hendry (1993a, 1993b).  

A figura 5.1 ilustra o RMSFE das previsões para os períodos sendo que as linhas 

tracejadas destacam os modelos univariados e as sólidas os modelos multivariados.  

 

  

Figura 5.1 – RMSFE dos modelos estimados por horizonte de projeção 

 

1 Ver anexo II para as previsões acumuladas do modelo Auto_793_FW_D 
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Podemos observar que para os primeiros períodos de previsão de 1 a 2 os modelos estão 

bastante próximos, mas com vantagem dos univariados autoregressivos. Para o período 4 em 

diante sempre há um multivariado com o RMSFE abaixo do melhor univariado e após o 6º 

período nenhum multivariado apresentou maior RMSFE comparado ao melhor univariado 

utilizado nesse estudo. O multivariado que apresentou pior desempenho até o 6º período foi 

Auto_793_FW_D_NDS que é o único multivariado sem dummy de saturação. Entre o 5º e o 10º 

período o modelo com o menor RMSFE foi o  Auto_793_FW o que nesse caso indica um melhor 

desempenho dos modelos que utilizam janela móvel. O modelo Auto_793_FW_D também 

chama atenção pelo seu desempenho devido à pouca variabilidade do RMSFE e que apresentou 

o menor erro ao final do período de 12 meses. Vale lembrar que esse modelo utiliza como 

variáveis explicativas uma defasagem a mais do passo a ser previsto.  

Entre os modelos univariados que apresentaram menor RMSFE durante o período final 

de 12 meses foi o AR(1) seguido de perto pelo AR(12), ambos sem sazionalidade. O AR(1) puro 

nesse estudo chamado de AR1_Raw apresentou o pior desempenho para praticamente todo 

período da amostra, diminuindo seu erro no 12º passo. 

Na tabela 5.1 é listado os RMSFE referentes a Figura 5.1. Os modelos estão ordenados 

pela ordem decrescente do erro para o horizonte de projeção de 12 meses aonde é possível notar 

que nenhum multivariado apresentou pior desempenho que o melhor univariado 

 

  Horizonte de projeção - meses 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AR12_Auto_IIS_SIS 0.26 0.55 0.80 1.10 1.46 1.78 2.13 2.45 2.70 2.96 3.23 3.48 

AR1_Raw 0.19 0.36 0.50 0.66 0.83 1.01 1.19 1.31 1.40 1.48 1.57 1.64 

AR12 0.19 0.30 0.36 0.47 0.59 0.71 0.88 1.01 1.12 1.28 1.45 1.60 

AR12_Auto 0.20 0.30 0.38 0.51 0.65 0.80 0.99 1.12 1.21 1.34 1.48 1.58 

AR1 Sazonal 0.19 0.32 0.42 0.52 0.64 0.76 0.90 1.01 1.11 1.23 1.37 1.49 

Auto_793_GW 0.22 0.30 0.38 0.43 0.55 0.65 0.71 0.79 0.85 1.03 1.19 1.29 

Auto_793_FW_D_NDS 0.27 0.40 0.42 0.54 0.65 0.80 0.81 0.83 0.90 1.06 1.24 1.25 

Auto_793_FW 0.21 0.30 0.36 0.50 0.50 0.55 0.62 0.69 0.80 0.91 1.10 1.18 

Auto_1170_GW 0.22 0.33 0.41 0.55 0.64 0.71 0.82 0.90 0.98 1.06 1.17 1.17 

Auto_793_FW_D 0.24 0.31 0.39 0.47 0.57 0.66 0.74 0.79 0.84 0.95 1.05 1.10 

     Tabela 5.1 – RMSFE por horizonte de projeção      
       Fonte: Elaboração do autor 
       Nota: Em negrito os três modelos com os menores RMSE para o período de 12 meses 

 

 

Na tabela 5.2 é listado os RMSFE relativo ao benchmark do melhor autoregressivo 

descrito acima. Pode-se observar que após o período de um horizonte, aonde o AR(1) 
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dessazonalizado supera todos os multivariados, pelo menos um multivariado consegue um 

desempenho melhor que o benchmark.  Após seis períodos, todos os multivariados superam o 

benchmark. 

 

  Horizonte de projeção - meses 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Auto_793_GW 1.20 0.94 0.90 0.83 0.86 0.85 0.79 0.78 0.76 0.83 0.87 0.87 

Auto_793_FW_D_NDS 1.47 1.25 1.01 1.03 1.02 1.05 0.90 0.82 0.81 0.86 0.90 0.84 

Auto_793_FW 1.11 0.92 0.87 0.95 0.78 0.73 0.69 0.69 0.72 0.74 0.80 0.79 

Auto_1170_GW 1.17 1.02 0.99 1.06 0.99 0.93 0.91 0.89 0.88 0.86 0.86 0.79 

Auto_793_FW_D 1.23 0.87 0.78 0.71 0.68 0.66 0.62 0.60 0.60 0.64 0.67 0.67 

Tabela 5.2 – RMSFE relativo ao benchmark 

Fonte: Elaboração do autor 

 

  A menor razão entre os RMSFE foi no 8o período através do modelo Auto_793_FW_D 

que chegou a superar o benchmark em 40%, terminando o período de 12 meses com uma 

diferença de 33%. 

  Apesar do RMSFE ser uma função de perda conforme utilizado acima, ela não pode ser 

usada com o propósito de verificar a significância estatística dos resultados obtidos. Para tanto 

usaremos o critério de seleção de modelos Model Confidence Set que indicam o conjunto de 

melhores modelos (ℳ∗) dentro de um intervalo de confiança. A tabela 5.4 indica o P-valor de 

cada modelo nos horizontes de projeção, sendo 1 o considerado o melhor. É possível verificar 

que após o 5o horizonte de tempo os melhores modelos são em todos os casos os multivariados. 

Nos horizontes de 10 e 12 períodos de projeção, o modelo Auto_793_FW_D consegue eliminar 

todos os modelos univariados com probabilidade de 80%.  

Por ser um teste estatístico, o critério de seleção de modelos MCS é sensível ao tamanho 

da amostra, podendo esse ser um dos motivos pelo qual o resultado desse teste não seja mais 

expressivo em linha com o RMSFE.  

Também é possível perceber que quanto maior o horizonte de tempo, maior é a 

significância estatística de que os modelos multivariados pertencem ao conjunto dos melhores 

modelos se comparado com os autoregressivos. 
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  Horizonte de projeção - meses 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AR12_Auto_IIS_SIS 0.304 0.128 0.155 0.066 0.064 0.065 0.071 0.050 0.046 0.033 0.039 0.033 

AR1_Raw 0.892 0.128 0.052 0.021 0.010 0.008 0.010 0.036 0.129 0.193 0.310 0.193 

AR12 0.892 0.998 1.000 0.750 0.722 0.524 0.465 0.388 0.311 0.051 0.195 0.051 

AR12_Auto 0.892 1.000 0.924 0.750 0.594 0.524 0.465 0.464 0.387 0.153 0.310 0.153 

AR1 Sazonal 1.000 0.893 0.515 0.750 0.594 0.447 0.465 0.421 0.381 0.132 0.310 0.132 

Auto_793_GW 0.304 0.998 0.926 1.000 0.722 0.524 0.465 0.652 0.801 0.417 1.000 0.417 

Auto_793_FW_D_NDS 0.196 0.398 0.871 0.515 0.569 0.326 0.465 0.652 0.779 0.417 0.304 0.417 

Auto_793_FW 0.859 0.998 0.937 0.750 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.644 0.597 0.644 

Auto_1170_GW 0.430 0.893 0.871 0.674 0.569 0.326 0.083 0.073 0.263 0.644 0.597 0.644 

Auto_793_FW_D 0.694 0.998 0.924 0.750 0.722 0.524 0.465 0.652 0.801 1.000 0.597 1.000 

Tabela 5.3 – P-valor obtido através do Model Confidence Set 
Nota 1: Os modelos pertencem ao MCS com 90% de probabilidade. 

Nota 2: Em negrito, os três modelos com menores RMSFE identificados anteriormente 

Fonte: Elaboração do autor 

 

  O número médio de variáveis e dummies presentes nos modelos terminais finais estão 

listados na tabela 5.4. Nota-se que estes números não variam muito com o aumento do horizonte 

de projeção o que faz sentido se considerar que esses números são do modelo Auto_793_FW_D 

com janela móvel, ou seja amostra de tamanho fixo. O menor número médio de variáveis foi 

para o horizonte 5 com 7,64 variáveis e no maior caso 8,89 para o 11o período. A quantidade de 

dummies também estão entre 1,55 e 2,41. 

 

  Horizonte de projeção – meses                                                                             

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Variáveis  7.54 8.11 7.82 7.77 7.64 6.80 6.85 8.62 7.29 8.46 8.89 6.77 

Dummies 2.04 2.17 1.96 1.90 1.55 2.10 1.56 1.70 1.67 2.41 1.75 2.16 

Tabela 5.4 – Número médio de variáveis e dummies nos modelos finais 

Fonte: Elaboração do autor 

 

  Com relação as 793 variáveis do modelo  Auto_793_FW_D, verificou-se que 3462 delas 

foram pelo menos uma vez retidas nos modelos terminais finais.  

 

 

 

 

2 Ver anexo I para lista de variáveis que foram selecionadas do modelo Auto_793_FW_D 
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Figura 5.2 – Distribuição de frequência das variáveis do modelo Auto_793_FW_D 

 

  A figura 5.2 ilustra a distribuição de frequência das variáveis que foram selecionadas. 

Pode-se observar que algumas variáveis foram retidas inúmeras vezes, 239 no maior caso, e 

outras foram selecionadas apenas uma ou duas vezes.  

Apesar do presente trabalho não ter como objetivo estabelecer teorias econômicas sobre 

a seleção de variáveis a fim de explicar o motivo pelo qual algumas foram retidas em detrimento 

de outras, foi listado na tabela 5.1.6 as 20 variáveis com maior incidência de seleção. Do lado 

fiscal algumas variáveis como 4716, 5456, 5761, 5434 que se referem a necessidade de 

financiamento do setor público do governo federal, banco central, estados e municípios tanto 

internos quanto externos, aparecem de forma recorrente. Outras variáveis que tem relação com 

atividade econômica e consumo como 4392 para taxa de juros, 7409 para inadimplência também 

estão listadas abaixo. Do lado monetário temos 1830, 1829, 1848. 

 

CODIGO DESCRICAO UNIDADE Freq 

2226 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - Posição de custódia - 

CDP 
u.m.c. (milhões) 239 

4218 Exportações (Kg) - Soja mesmo triturada kg 156 

10702 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título indexado a TR - 

NTN-H 
u.m.c. (milhões) 108 

1848 
Recolhimentos obrigatórios de instituições financeiras - Depósitos de poupança 

em espécie (remunerados) 
u.m.c. (mil) 98 

7409 Inadimplência - Taxa líquida (t-3) = (novos-cancelados)/consultas % 83 

4382 PIB acumulado dos últimos 12 meses - Valores correntes (R$ milhões) R$ (milhões) 78 

1830 
Base monetária ampliada - Títulos do Banco Central-financiamento líquido 

(saldo em final de período) 
u.m.c. (mil) 71 

1829 
Base monetária ampliada - Títulos do Banco Central-carteira do mercado (saldo 

em final de período) 
u.m.c. (mil) 62 

13072 Saldo da balança comercial - Distrito Federal US$ (mil) 61 

0

50

100

150

200

250

300

1

1
6

3
1

4
6

6
1

7
6

9
1

1
0

6

1
2

1

1
3

6

1
5

1

1
6

6

1
8

1

1
9

6

2
1

1

2
2

6

2
4

1

2
5

6

2
7

1

2
8

6

3
0

1

3
1

6

3
3

1

3
4

6

Fr
e

q
u

ên
ci

a 

Variáveis 



34  

  

2971 Exportações - Soja mesmo triturada US$ 57 

4392 CDI acumulada no mês anualizada base 252 % a.a. 55 

4716 
NFSP - Necessidade de Financiamento Setor Público sem desvalorização cambial 
- Fluxo acumulado no ano - Resultado nominal - Total - Governo Federal e Banco 

Central 
R$ (milhões) 51 

13522 Índice nacional de preços ao consumidor - amplo (IPCA) - em 12 meses % 50 

5456 
NFSP - Necessidade de Financiamento Setor Público sem desvalorização cambial 

(% PIB) - Fluxo acumulado no ano - Resultado nominal - Externa - Governos 
estaduais e municipais 

% 49 

5761 
NFSP - Necessidade de Financiamento Setor Público sem desvalorização cambial 

(% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - Juros nominais - Interna - Governo 
Federal e Banco Central 

% 46 

11771 Índice da taxa de câmbio real (INPC) - Jun/1994=100 - Peso argentino - mensal Índice 43 

1838 
Meios de pagamento amplos - Quotas de fundos de renda fixa (saldo em final de 

período) 
u.m.c. (mil) 42 

5434 
NFSP - Necessidade de Financiamento Setor Público sem desvalorização cambial 

(% PIB) - Fluxo acumulado no ano - Resultado nominal - Total - Governos 
estaduais e municipais 

% 42 

4195 Exportações (Kg) - Algodão em bruto kg 41 

13080 Saldo da balança comercial - Rio Grande do Sul US$ (mil) 40 

  Tabela 5.5 – Variáveis com maior frequência no modelo Auto_793_FW_D   

   Fonte: Elaboração do autor 

 

 A tabela 5.6 enumera todas as dummies que foram retidas nos modelos finais ordenadas 

por frequência de ocorrência. É possível observar que no período do segundo semestre de 2002 

ao primeiro de 2003 temos uma grande concentração das dummies que indicam as quebras. Isso 

pode ser explicado dado o fato que nesse período houve um choque no câmbio no Brasil, tendo 

os juros elevados entre outubro de 2002 a fevereiro de 2003 de 18% a 26,5% e a inflação em 

maio de 2003 chegou a 16,5%. 

 

Dummy Freq Dummy Freq Dummy Freq Dummy Freq 

S1:2002(10) 53 S1:2006(4) 3 S1:2005(11) 1 S1:2011(10) 1 

I:2002(11) 52 S1:2011(6) 3 I:2004(7) 1 S1:2007(10) 1 

S1:2003(1) 39 S1:2014(12) 3 I:2003(4) 1 S1:2008(6) 1 

S1:2006(2) 35 S1:2013(6) 3 S1:2004(4) 1 I:2002(10) 1 

S1:2003(4) 30 S1:2010(9) 3 S1:2004(7) 1 S1:2005(6) 1 

S1:2003(5) 28 S1:2011(4) 3 S1:2011(11) 1 I:2004(12) 1 

S1:2003(3) 24 S1:2015(3) 2 I:2003(3) 1 S1:2010(10) 1 

S1:2002(9) 18 S1:2010(4) 2 S1:2008(2) 1 S1:2006(12) 1 

S1:2010(8) 9 S1:2002(12) 2 S1:2013(4) 1 S1:2002(8) 1 

S1:2005(5) 9 I:2010(6) 2 S1:2012(7) 1 S1:2007(5) 1 

S1:2002(11) 8 I:2008(6) 2 S1:2008(8) 1 S1:2003(6) 1 

S1:2005(4) 7 S1:2012(2) 2 S1:2009(4) 1 S1:2006(6) 1 

S1:2003(2) 7 S1:2015(1) 2 S1:2006(8) 1 S1:2011(3) 1 

I:2003(1) 6 I:2005(10) 2 S1:2012(12) 1 S1:2014(3) 1 
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S1:2010(5) 4 I:2004(6) 2 S1:2006(5) 1     

S1:2005(1) 4 I:2005(4) 2 S1:2014(9) 1     

I:2002(12) 4 S1:2006(1) 2 S1:2013(1) 1     

S1:2005(2) 4 I:2003(6) 2 S1:2012(5) 1     

S1:2011(5) 4 S1:2010(7) 1 S1:2013(5) 1     

S1:2006(3) 3 S1:2004(5) 1 S1:2012(10) 1     

 Tabela 5.6 – Variáveis com maior frequência no modelo   

  Fonte: Elaboração do autor 
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6. POSSÍVEIS EXTENSÕES E LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

O presente trabalho procurou explorar a grande quantidade de dados disponíveis 

atualmente para efetuar a previsão de inflação em modelo multivariados e verificar se essas 

informações adicionais poderiam apresentar ganhos se comparados a modelos univariados. 

Também houve a preocupação com relação a comparação de modelos evitando faze-lo com 

funções de perda que não levam em consideração o quão informativo é a série a ser projetada. 

Uma das limitações encontradas no estudo é refernte ao relativo curto período de tempo 

das previsões que se iniciam em novembro de 2011 até setembro de 2015 totalizando 36 

previsões de um a doze passos à frente. A principal restrição nesse sentido é com relação a 

grande parte das séries de tempo utilizadas não estarem disponíveis em períodos históricos. 

Conforme pode ser observado na figura 3.3, o número de dados disponíveis pelo Banco Central 

cresce com o passar do tempo e grande parte das utilizadas nesse estudo não estão disponíveis 

em períodos anteriores a década de 90 por exemplo. Nesse sentido o MCS teve um papel 

fundamental para indicar o qual informativa é a série utilizada definindo a significância dos 

resultados dado o tamanho da amostra. Outro ponto a ser observado é que as previsões não 

contemplam períodos de grande turbulência como a crise de 2008 ou a alta no preço das 

commodities em 2010 sendo que a situação observada entre 2011 e 2015 é um período de alta 

na inflação ultrapassando de forma consistente o centro da meta preestabelecida pelo Banco 

Central do Brasil 

Como extensão do trabalho pode-se citar os recentes avanços em previsões de inflação 

utilizando dados desagregados como em Carlos e Marçal (2013) que obtiveram evidencias de 

ganhos de previsão utilizando as séries desagregadas do IPCA. O mesmo procedimento desse 

trabalho poderia ser aplicado as séries desagregadas do IPCA para verificar se as inúmeras 

variáveis econômicas possibilitariam ganhos de previsão sobre a série agregada, já que em 

Carlos e Marçal (2013) os modelos utilizados foram todos univariados.  

Outros ensaios possíveis seriam com testes de diferentes GUMs partindo de diferentes 

teorias econômicas ou variáveis econômicas já testadas em outros modelos como em Figueiredo 

e Guillén (2013) que estimaram a inflação brasileira utilizando FAVAR no período de 2008 e 

2012 com 40, 64 e 415 variáveis econômicas selecionadas a partir da causalidade de Granger. 

Existem diversas possibilidades de extensão do presente trabalho que podem gerar 

ganhos a pesquisa executada até o momento, enriquecendo a literatura atual de previsão de 

inflação. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Nesse ensaio, foi utilizado o Autometrics para selecionar entre mais de mil variáveis 

econômicas as que são mais relevantes dentro da amostra para previsão do IPCA e utiliza-las 

para previsão fora da amostra para períodos de um a doze meses à frente. A fim de comparar o 

desempenho dos modelos e avaliar o ganho de performance ao utilizar um grande conjunto de 

variáveis, o IPCA também foi projetado utilizando técnicas clássicas de previsão de séries de 

tempo como autoregressivos de ordem 1, 12 com e sem sazonalidade, estimados e não pelo 

Autometrics, com e sem dummy de saturação. A comparação dos modelos foi determinada pelo 

Model Confidence Set desenvolvida por Hansen et al (2010) que indicam ganhos de projeções 

utilizando variáveis sendo elas mais expressivas para horizontes mais longos no tempo. Um 

ponto interessante a ser ressaltado é que o modelo que apresentou o menor RMFSE e se mostrou 

mais significativo através do MCS para o décimo segundo período foi o Auto_793_FW_D que 

utilizou variáveis com uma defasagem a mais do período a ser projetado.  

Os resultados em certa medida são semelhantes aos encontrados em outros trabalhos que 

utilizam um grande conjunto de variáveis como em Figueiredo e Guillén (2013) que 

encontraram ganhos de RMFSE para prazos principalmente posteriores a 12 meses, sendo que 

nesse estudo não foi utilizado o MCS. Outro estudo que utilizou o Autometrics mas para prever 

a inflação dos Estados Unidos entre 1959 e 2006 com dados trimestrais, utilizando variáveis, 

fatores, ambos e autoregressivos, pode ser encontrada em Castle, Clements e Hendry (2011). 

Nesse trabalho os autores concluíram que o autoregressivo de ordem 1 foi o que gerou o menor 

RMSFE. Apesar da aparente melhor performance do autoregressivo, nesse trabalho também não 

foi utilizado o MCS estando sujeito a mesma crítica que Hansen, Lunde e Nason (2010) fez a 

Stock e Watson (1999) que talvez a série não seja informativa o suficiente para diferenciar os 

métodos aplicados. 

Esse trabalho procura contribuir com a literatura de previsão que neste caso foi aplicada 

a inflação brasileira. A disposição de um grande conjunto de dados para esse caso se mostrou 

benéfica gerando resultados mais fortes para horizontes mais longo de tempo. 
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ANEXOS  

Anexo I – Variáveis econômicas selecionadas no modelo de previsão Auto_793_FW_D 

 

CODIGO DESCRICAO UNIDADE Freq 

2226 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - Posição de custódia 

- CDP 
u.m.c. (milhões) 239 

4218 Exportações (Kg) - Soja mesmo triturada kg 156 

10702 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título indexado a TR 

- NTN-H 
u.m.c. (milhões) 108 

1848 
Recolhimentos obrigatórios de instituições financeiras - Depósitos de 

poupança em espécie (remunerados) 
u.m.c. (mil) 98 

7409 Inadimplência - Taxa líquida (t-3) = (novos-cancelados)/consultas % 83 

4382 PIB acumulado dos últimos 12 meses - Valores correntes (R$ milhões) R$ (milhões) 78 

1830 
Base monetária ampliada - Títulos do Banco Central-financiamento líquido 

(saldo em final de período) 
u.m.c. (mil) 71 

1829 
Base monetária ampliada - Títulos do Banco Central-carteira do mercado 

(saldo em final de período) 
u.m.c. (mil) 62 

13072 Saldo da balança comercial - Distrito Federal US$ (mil) 61 

2971 Exportações - Soja mesmo triturada US$ 57 

4392 CDI acumulada no mês anualizada base 252 % a.a. 55 

4716 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Resultado 

nominal - Total - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 51 

13522 Índice nacional de preços ao consumidor - amplo (IPCA) - em 12 meses % 50 

5456 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - 

Resultado nominal - Externa - Governos estaduais e municipais 
% 49 

5761 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Juros nominais - Interna - Governo Federal e Banco Central 
% 46 

11771 
Índice da taxa de câmbio real (INPC) - Jun/1994=100 - Peso argentino - 

mensal 
Índice 43 

1838 
Meios de pagamento amplos - Quotas de fundos de renda fixa (saldo em 

final de período) 
u.m.c. (mil) 42 

5434 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - 

Resultado nominal - Total - Governos estaduais e municipais 
% 42 

4195 Exportações (Kg) - Algodão em bruto kg 41 

13080 Saldo da balança comercial - Rio Grande do Sul US$ (mil) 40 

10700 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título pré-fixado - 

Total 
u.m.c. (milhões) 39 

1645 Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) - Habitação Var. % mensal 38 

1835 
Meios de pagamento amplos - Depósito de Poupança (saldo em final de 

período) 
u.m.c. (mil) 37 

11428 Índice nacional de preços ao consumidor - Amplo (IPCA) - Itens livres Var. % mensal 36 

1641 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Saúde e cuidados 

pessoais 
Var. % mensal 35 

7812 Taxa de juros - Taxa Referencial (TR) - Primeiro dia do mês anualizada % a.a. 33 

20229 Exportações (Kg) - Álcool etílico kg 33 

5445 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - 

Resultado nominal - Interna - Governos estaduais e municipais 
% 32 

5500 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - 

Resultado primário - Total - Governos estaduais e municipais 
% 32 

5750 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Juros nominais - Total - Governo Federal e Banco Central 
% 32 

11756 Índice da taxa de câmbio real (IPCA) - Jun/1994=100 - Peso argentino Índice 32 

13353 Saldo da balança comercial - Alagoas US$ (mil) 32 

2243 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos públicos estaduais e municipais - Títulos 

em tesouraria 
u.m.c. (milhões) 31 
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4189 Selic acumulada no mês anualizada % a.a. 31 

7638 Receitas tributárias - Regime de competência - Outros tributos u.m.c. (milhões) 31 

5717 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Resultado nominal - Total - Governo Federal e Banco Central 
% 30 

13077 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - região 

metropolitana de Belém 
% 30 

13151 Importação de bens - Acre US$ (mil) 30 

4785 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Resultado 

primário - Total - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 28 

5346 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - Juros 

nominais - Externa - Governos estaduais e municipais 
% 26 

5475 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - Juros 

nominais - Interna - Governo Federal e Banco Central 
% 26 

20215 Exportações - Álcool etílico US$ 26 

225 Índice de preços ao produtor amplo (IPA) Var. % mensal 25 

4782 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Resultado 

primário - Total - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 25 

5478 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - Juros 

nominais - Interna - Governos estaduais e municipais 
% 24 

7528 
Fatores condicionantes da base monetária - Operações com títulos públicos 

federais - Banco Central (saldo em final de período) 
u.m.c. (mil) 24 

4226 Exportações (Kg) - Catodos de cobre kg 23 

5324 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - Juros 

nominais - Total - Governos estaduais e municipais 
% 23 

5467 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - Juros 

nominais - Total - Governos estaduais e municipais 
% 23 

12852 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - Belo 

Horizonte 
% 23 

1843 Meios de pagamento amplos - M4 (saldo em final de período) u.m.c. (mil) 21 

5321 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - Juros 

nominais - Total - Governo Federal e Banco Central 
% 21 

5464 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - Juros 

nominais - Total - Governo Federal e Banco Central 
% 21 

13583 Saldo da balança comercial - Centro-Oeste US$ (mil) 21 

13921 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - 

Nordeste 
% 21 

13005 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - 

Fortaleza 
% 20 

190 Índice geral de preços-disponibilidade interna (IGP-DI) Var. % mensal 19 

13006 Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - Fortaleza % 19 

13069 Exportação de bens - Distrito Federal US$ (mil) 19 

10708 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título indexado a TR 

- NTN-P 
u.m.c. (milhões) 18 

11768 
Índice da taxa de câmbio real (INPC) - Jun/1994=100 - Dólar americano - 

mensal 
Índice 18 

5720 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Resultado nominal - Total - Governos estaduais e municipais 
% 17 

12106 
Saldos das operações de crédito das instituições financeiras sob controle 

privado nacional - Total 
u.m.c. (milhões) 17 

20209 Exportações - Bovinos vivos US$ 17 

4741 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Resultado 

nominal - Externa - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 16 

11766 
Índice da taxa de câmbio real (IPC-FIPE) - Jun/1994=100 - Peso argentino - 

mensal 
Índice 16 

20220 Exportações (Kg) - Óleos brutos de petróleo kg 16 

4053 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - Juros 

nominais - Interna - Governos estaduais e municipais 
u.m.c. (milhões) 15 

5753 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Juros nominais - Total - Governos estaduais e municipais 
% 15 

2948 Exportações - Algodão em bruto US$ 14 
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5332 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - Juros 

nominais - Interna - Governo Federal e Banco Central 
% 14 

20223 Exportações (Kg) - Bovinos vivos kg 14 

1636 Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Habitação Var. % mensal 13 

2221 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - Posição de custódia 

- CFT 
u.m.c. (milhões) 13 

4042 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - Juros 

nominais - Total - Governos estaduais e municipais 
u.m.c. (milhões) 13 

4760 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Juros nominais 

- Interna - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 13 

5335 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - Juros 

nominais - Interna - Governos estaduais e municipais 
% 13 

5728 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Resultado nominal - Interna - Governo Federal e Banco Central 
% 13 

10714 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título indexado ao 

câmbio - NBCE 
u.m.c. (milhões) 13 

433 Índice nacional de preços ao consumidor-amplo (IPCA) Var. % mensal 12 

4391 Taxa de juros - CDI acumulada no mês % a.m. 12 

4448 IPCA - Não comercializáveis Var. % mensal 12 

4609 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Juros nominais - 

Total - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 12 

10693 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título indexado ao 

IGP-M - NTN-C 
u.m.c. (milhões) 12 

11753 Índice da taxa de câmbio real (IPCA) - Jun/1994=100 - Dólar americano Índice 12 

11761 
Índice da taxa de câmbio real (IPA-DI) - Jun/1994=100 - Peso argentino - 

mensal 
Índice 12 

13666 
Percentual do total de provisões em relação à carteira de crédito das 

instituições financeiras sob controle público 
% 12 

1836 
Meios de pagamento amplos - Títulos Privados em Poder do Público (saldo 

em final de período) 
u.m.c. (mil) 11 

2223 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - Posição de custódia 

- Créditos securitizados 
u.m.c. (milhões) 11 

3841 
Taxa de juros sobre depósitos no interbancário de Londres (Libor) ? Dólar 

dos Estados Unidos (6 meses) 
Var. % anual 11 

13076 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - região 

metropolitana de Belém 
% 11 

13563 Saldo da balança comercial - Sul US$ (mil) 11 

1646 Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) - Artigos de residência Var. % mensal 10 

2007 
Saldos das operações de crédito das instituições financeiras sob controle 

público - Total 
u.m.c. (milhões) 10 

2220 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - Posição de custódia 

- CTN 
u.m.c. (milhões) 10 

2224 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - Posição de custódia 

- Dívida agrícola 
u.m.c. (milhões) 10 

3843 
Taxa de juros sobre depósitos no interbancário de Londres (Libor) ? Franco 

suíço (6 meses) 
Var. % anual 10 

4390 Taxa de juros - Selic acumulada no mês % a.m. 10 

4620 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Juros nominais - 

Interna - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 10 

4727 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Resultado 

nominal - Interna - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 10 

4749 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Juros nominais 

- Total - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 10 

4771 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Juros nominais 

- Externa - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 10 

5764 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Juros nominais - Interna - Governos estaduais e municipais 
% 10 

5772 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Juros nominais - Externa - Governo Federal e Banco Central 
% 10 

12661 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - Porto 

Alegre 
% 10 
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2043 
Saldos das operações de crédito das instituições financeiras sob controle 

privado - Total 
u.m.c. (milhões) 9 

5035 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado em 12 meses - Juros 

nominais - Total - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 9 

10720 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título indexado ao 

câmbio - NTN-D 
u.m.c. (milhões) 9 

13075 Saldo da balança comercial - Paraná US$ (mil) 9 

189 Índice geral de preços do mercado (IGP-M) Var. % mensal 8 

1650 Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) - Saúde e cuidados pessoais Var. % mensal 8 

1651 Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) - Despesas pessoais Var. % mensal 8 

1841 
Meios de pagamento amplos - Títulos federais em poder do público/Selic 

(saldo em final de período) 
u.m.c. (mil) 8 

4455 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados 

- Ônibus intermunicipal 
Var. % mensal 8 

4471 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em R$ milhões - Total - Governos 

estaduais e municipais 
R$ (milhões) 8 

5057 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado em 12 meses - Juros 

nominais - Externa - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 8 

5357 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - 

Resultado primário - Total - Governos estaduais e municipais 
% 8 

13065 Exportação de bens - Mato Grosso do Sul US$ (mil) 8 

13169 Saldo da balança comercial - Piauí US$ (mil) 8 

13351 Saldo da balança comercial - Pernambuco US$ (mil) 8 

13561 Exportação de bens - Sul US$ (mil) 8 

13684 
Percentual do total de provisões em relação à carteira de crédito das 

instituições financeiras sob controle privado 
% 8 

20228 Exportações (Kg) - Madeiras em estilhas ou em pedaços kg 8 

194 Índice de custo de vida (ICV) Var. % mensal 7 

1840 Meios de pagamento amplos - M3 (saldo em final de período) u.m.c. (mil) 7 

2063 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em u.m.c. milhões - Interna - 

Governo Federal e Banco Central 
u.m.c. (milhões) 7 

2244 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos públicos estaduais e municipais - Total em 

circulação 
u.m.c. (milhões) 7 

3847 
Taxa de juros sobre depósitos no interbancário de Londres (Libor) - Libra 

esterlina (6 meses) 
Var. % anual 7 

4449 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados 

- Total 
Var. % mensal 7 

4452 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados 

- Gás de bujão 
Var. % mensal 7 

4454 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados 

- Ônibus urbano 
Var. % mensal 7 

4576 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Resultado 

nominal - Total - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 7 

5343 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - Juros 

nominais - Externa - Governo Federal e Banco Central 
% 7 

5453 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - 

Resultado nominal - Externa - Governo Federal e Banco Central 
% 7 

11762 Índice da taxa de câmbio efetiva real (IPC-FIPE) - Jun/1994=100 - mensal Índice 7 

11763 
Índice da taxa de câmbio real (IPC-FIPE) - Jun/1994=100 - Dólar americano - 

mensal 
Índice 7 

1382 Produção de cultivadores motorizados unidades 6 

2234 Dívida mobiliária - Participação por indexador - Câmbio % 6 

2242 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos públicos estaduais e municipais - Total 

emitido 
u.m.c. (milhões) 6 

2991 Exportações - Mates de níquel (prods.intermediários da metalurgia) US$ 6 

3033 Exportações - Operações especiais US$ 6 

3049 Importações - Outros bens de consumo não-duráveis US$ 6 
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3845 
Taxa de juros sobre depósitos no interbancário de Londres (Libor) - Iene (6 

meses) 
Var. % anual 6 

4006 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - 

Resultado nominal - Total - Governo Federal e Banco Central 
u.m.c. (milhões) 6 

4039 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - Juros 

nominais - Total - Governo Federal e Banco Central 
u.m.c. (milhões) 6 

4153 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Títulos púlicos federais - Posição de 

custódia - Fora do Banco Central 
u.m.c. (milhões) 6 

4461 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados 

- Plano de saúde 
Var. % mensal 6 

4465 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados 

- Outros 
Var. % mensal 6 

4730 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Resultado 

nominal - Interna - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 6 

5013 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Resultado nominal - Interna - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 6 

5291 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - 

Resultado nominal - Total - Governos estaduais e municipais 
% 6 

5299 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - 

Resultado nominal - Interna - Governo Federal e Banco Central 
% 6 

5731 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Resultado nominal - Interna - Governos estaduais e municipais 
% 6 

10694 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título indexado ao 

IGP-M - Total 
u.m.c. (milhões) 6 

11767 Índice da taxa de câmbio efetiva real (INPC) - Jun/1994=100 - mensal Índice 6 

11776 Relação câmbio/salário corrigida pela produtividade - Junho/1994=100 Índice 6 

12662 Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - Porto Alegre % 6 

13025 Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - São Paulo % 6 

20221 Exportações (Kg) - Trigo em grãos kg 6 

20224 Exportações (Kg) - Arroz em grãos incl. arroz quebrado kg 6 

191 Índice de preços ao consumidor-Brasil (IPC-Br) Var. % mensal 5 

273 Unidade padrão de capital (UPC) u.m.c. 5 

1635 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Alimentação e 

bebidas 
Var. % mensal 5 

2056 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em u.m.c. milhões - Total - Governos 

estaduais e municipais 
u.m.c. (milhões) 5 

2227 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Banco Central - Posição de custódia - 

Total em mercado 
u.m.c. (milhões) 5 

3697 
Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano (compra) - Média de período - 

mensal 
u.m.c./US$ 5 

3698 Dólar americano (venda) - média de período - 3698 u.m.c./US$ 5 

4017 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - 

Resultado nominal - Interna - Governo Federal e Banco Central 
u.m.c. (milhões) 5 

4385 PIB mensal em dólares US$ (milhões) 5 

4468 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em R$ milhões - Total - Governo 

Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 5 

4617 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Juros nominais - 

Interna - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 5 

4738 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Resultado 

nominal - Externa - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 5 

4774 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Juros nominais 

- Externa - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 5 

5442 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - 

Resultado nominal - Interna - Governo Federal e Banco Central 
% 5 

11758 
Índice da taxa de câmbio real (IPA-DI) - Jun/1994=100 - Dólar americano - 

mensal 
Índice 5 

12599 Saldo da balança comercial - Pará US$ (mil) 5 

13567 Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - Sul % 5 

188 Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) Var. % mensal 4 
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1637 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Artigos de 

residência 
Var. % mensal 4 

1644 Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) - Alimentação e bebidas Var. % mensal 4 

1800 
Fatores condicionantes da base monetária - Tesouro Nacional - Conta única 

(média nos dias úteis do mês) 
u.m.c. (mil) 4 

1801 
Fatores condicionantes da base monetária - Operações com o setor externo 

(média nos dias úteis do mês) 
u.m.c. (mil) 4 

1818 
Fatores condicionantes da base monetária - Autoridade Monetária - Outras 

operações (saldo em final de período) 
u.m.c. (mil) 4 

1822 
Meios de pagamento - Papel moeda em poder do público (média nos dias 

úteis do mês) 
u.m.c. (mil) 4 

1823 Meios de pagamento - Depósitos à vista (média nos dias úteis do mês) u.m.c. (mil) 4 

1825 
Meios de pagamento - Papel moeda em poder do público (saldo em final de 

período) 
u.m.c. (mil) 4 

1828 
Base monetária ampliada - Depósitos compulsórios em espécie (saldo em 

final de período) 
u.m.c. (mil) 4 

1837 Meios de pagamento amplos - M2 (saldo em final de período) u.m.c. (mil) 4 

2053 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em u.m.c. milhões - Total - Governo 

Federal e Banco Central 
u.m.c. (milhões) 4 

2216 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Tesouro Nacional - Posição de custódia 

- Total em mercado 
u.m.c. (milhões) 4 

2232 
Dívida mobiliária (Saldos) - Títulos do Banco Central - Posição de custódia - 

NBC-E 
u.m.c. (milhões) 4 

2979 Exportações - Catodos de cobre US$ 4 

3842 
Taxa de juros sobre depósitos no interbancário de Londres (Libor) - Franco 

suíço (3 meses) 
Var. % anual 4 

4061 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - Juros 

nominais - Externa - Governo Federal e Banco Central 
u.m.c. (milhões) 4 

4192 PIB acumulado dos últimos 12 meses - Em US$ milhões US$ (milhões) 4 

4285 Importações (Kg) - Objetos de adorno, de uso pessoal e outros kg 4 

4447 IPCA - Comercializáveis Var. % mensal 4 

4458 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados 

- Gasolina 
Var. % mensal 4 

4479 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em R$ milhões - Interna - Governo 

Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 4 

4490 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em R$ milhões - Externa - Governo 

Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 4 

4642 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Resultado 

primário - Total - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 4 

5313 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - 

Resultado nominal - Externa - Governos estaduais e municipais 
% 4 

7407 Indicador de Registro de Inadimplentes (IRI) - Registros cancelados Unidades (mil) 4 

7460 Índice de Preços por Atacado-Oferta Global (IPA-OG) - Produtos agrícolas Var. % mensal 4 

10764 Índice de Preços ao Consumidor-Amplo - Especial (IPCA-E) Var. % mensal 4 

10841 Índice de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) - Bens não-duráveis Var. % mensal 4 

11755 Índice da taxa de câmbio real (IPCA) - Jun/1994=100 - Marco alemão Índice 4 

11774 Índice de taxa de câmbio real corrigida pela produtividade - Junho/1994=100 Índice 4 

11775 Relação câmbio/salário - Junho/1994=100 Índice 4 

13078 Exportação de bens - Rio Grande do Sul US$ (mil) 4 

13356 Saldo da balança comercial - Sergipe US$ (mil) 4 

13382 Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - Rio de Janeiro % 4 

13562 Importação de bens - Sul US$ (mil) 4 

13922 Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - Nordeste % 4 

20206 Exportações - Óleos brutos de petróleo US$ 4 

20210 Exportações - Arroz em grãos incl. arroz quebrado US$ 4 

20214 Exportações - Madeiras em estilhas ou em pedaços US$ 4 
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192 Índice nacional de custo da construção (INCC) Var. % mensal 3 

193 Índice de preços ao consumidor-São Paulo (IPC-Fipe) Var. % mensal 3 

272 Índice de preços ao consumidor (IPC-Fipe) - Segunda quadrissemana Var. % mensal 3 

1647 Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) - Vestuário Var. % mensal 3 

1808 
Fatores condicionantes da base monetária - Autoridade Monetária - Outras 

operações (média nos dias úteis do mês) 
u.m.c. (mil) 3 

1824 Meios de pagamento - M1 (média nos dias úteis do mês) u.m.c. (mil) 3 

2066 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em u.m.c. milhões - Interna - 

Governos estaduais e municipais 
u.m.c. (milhões) 3 

2073 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em u.m.c. milhões - Externa - 

Governo Federal e Banco Central 
u.m.c. (milhões) 3 

2146 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - 

Resultado primário - Total - Governos estaduais e municipais 
u.m.c. (milhões) 3 

3048 Importações - Vestuário e outras confecções têxteis US$ 3 

3073 Importações - Partes e peças para bens de capital para agricultura US$ 3 

4050 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - Juros 

nominais - Interna - Governo Federal e Banco Central 
u.m.c. (milhões) 3 

4380 PIB mensal - Valores correntes (R$ milhões) R$ (milhões) 3 

4584 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Resultado 

nominal - Interna - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 3 

4587 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Resultado 

nominal - Interna - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 3 

4606 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Juros nominais - 

Total - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 3 

4628 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Juros nominais - 

Externa - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 3 

4719 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Resultado 

nominal - Total - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 3 

5049 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado em 12 meses - Juros 

nominais - Interna - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 3 

5288 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - 

Resultado nominal - Total - Governo Federal e Banco Central 
% 3 

5310 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - 

Resultado nominal - Externa - Governo Federal e Banco Central 
% 3 

7459 Índice de Preços por Atacado-Oferta Global (IPA-OG) - Produtos industriais Var. % mensal 3 

10842 Índice de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) - Bens semi-duráveis Var. % mensal 3 

10844 Índice de Preços ao Consumidor-Amplo (IPCA) - Serviços Var. % mensal 3 

11752 Índice da taxa de câmbio efetiva real (IPCA) - Jun/1994=100 Índice 3 

11754 Índice da taxa de câmbio real (IPCA) - Jun/1994=100 - Iene japonês Índice 3 

11759 
Índice da taxa de câmbio real (IPA-DI) - Jun/1994=100 - Iene japonês - 

mensal 
Índice 3 

11760 
Índice da taxa de câmbio real (IPA-DI) - Jun/1994=100 - Marco alemão - 

mensal 
Índice 3 

11764 
Índice da taxa de câmbio real (IPC-FIPE) - Jun/1994=100 - Iene japonês - 

mensal 
Índice 3 

11765 
Índice da taxa de câmbio real (IPC-FIPE) - Jun/1994=100 - Marco alemão - 

mensal 
Índice 3 

11770 
Índice da taxa de câmbio real (INPC) - Jun/1994=100 - Marco alemão - 

mensal 
Índice 3 

11772 Índice da taxa de câmbio real (IPA-DI) - Dez/1998=100 - Euro Índice 3 

12853 Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - Belo Horizonte % 3 

13023 Saldo da balança comercial - São Paulo US$ (mil) 3 

13061 Saldo da balança comercial - Goiás US$ (mil) 3 

13073 Exportação de bens - Paraná US$ (mil) 3 

13255 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - Goiânia % 3 
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13585 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - Sudeste % 3 

16121 
Índice nacional de preços ao consumidor - Amplo (IPCA) - Núcleo por 

exclusão - ex2 
Var. % mensal 3 

206 Cesta básica u.m.c. 2 

1642 Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Despesas pessoais Var. % mensal 2 

1783 BM - Papel moeda emitido (média nos dias úteis do mês) u.m.c. (mil) 2 

1805 
Fatores condicionantes da base monetária - Depósitos de instituições 

financeiras (média nos dias úteis do mês) 
u.m.c. (mil) 2 

1809 
Fatores condicionantes da base monetária - Operações com títulos públicos 

federais (saldo em final de período) 
u.m.c. (mil) 2 

1811 
Fatores condicionantes da base monetária - Operações com o setor externo 

(saldo em final de período) 
u.m.c. (mil) 2 

2953 Exportações - Carne de suíno congelada, fresca ou refrigerada US$ 2 

2992 Exportações - Óleo de soja em bruto US$ 2 

3005 Exportações - Aviões US$ 2 

3018 Exportações - Motores para veículos automóveis e suas partes US$ 2 

3021 Exportações - Óleos combustíveis US$ 2 

3840 
Taxa de juros sobre depósitos no interbancário de Londres (Libor) - Dólar 

dos Estados Unidos (3 meses) 
Var. % anual 2 

4009 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - 

Resultado nominal - Total - Governos estaduais e municipais 
u.m.c. (milhões) 2 

4020 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - 

Resultado nominal - Interna - Governos estaduais e municipais 
u.m.c. (milhões) 2 

4028 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente (u.m.c.) - 

Resultado nominal - Externa - Governo Federal e Banco Central 
u.m.c. (milhões) 2 

4200 Exportações (Kg) - Carne de suíno congelada, fresca ou refrigerada kg 2 

4203 Exportações (Kg) - Castanha de cajú kg 2 

4207 Exportações (Kg) - Fumo em folhas e desperdícios kg 2 

4224 Exportações (Kg) - Borracha sintética e borracha artificial kg 2 

4236 Exportações (Kg) - Madeiras serradas ou fendida longitudinalmente >6mm kg 2 

4244 Exportações (Kg) - Sucos e extratos vegetais e matérias pécticas kg 2 

4246 Exportações (Kg) - Zinco em bruto kg 2 

4250 Exportações (Kg) - Aparelhos transmissores ou receptores e componentes kg 2 

4265 Exportações (Kg) - Motores para veículos automóveis e suas partes kg 2 

4268 Exportações (Kg) - Óleos combustíveis kg 2 

4284 Importações (Kg) - Móveis e outros equipamentos para casa kg 2 

4286 Importações (Kg) - Partes e peças para bens de consumo duráveis kg 2 

4296 Importações (Kg) - Outros bens de consumo não-duráveis kg 2 

4298 Importações (Kg) - Acessórios de equipamento de transporte kg 2 

4301 Importações (Kg) - Outras matérias-primas para a agricu ltura kg 2 

4381 PIB acumulado no ano - Valores correntes (R$ milhões) R$ (milhões) 2 

4386 PIB acumulado no ano - Em US$ milhões US$ (milhões) 2 

4457 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados 

- Metrô 
Var. % mensal 2 

4463 
Índice nacional de preços ao consumidor-Amplo (IPCA) - Preços monitorados 

- Telefone fixo 
Var. % mensal 2 

4482 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em R$ milhões - Interna - Governos 

estaduais e municipais 
R$ (milhões) 2 

4549 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em US$ milhões - Interna - Governo 

Federal e Banco Central 
US$ (milhões) 2 

4552 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em US$ milhões - Interna - Governos 

estaduais e municipais 
US$ (milhões) 2 

4563 
Dívida Líquida do Setor Público - Saldos em US$ milhões - Externa - Governos 

estaduais e municipais 
US$ (milhões) 2 
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4573 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Resultado 

nominal - Total - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 2 

4595 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Resultado 

nominal - Externa - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 2 

4639 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo mensal corrente - Resultado 

primário - Total - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 2 

4752 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado no ano - Juros nominais 

- Total - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 2 

5005 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Resultado nominal - Total - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 2 

5024 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Resultado nominal - Externa - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 2 

5038 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado em 12 meses - Juros 

nominais - Total - Governos estaduais e municipais 
R$ (milhões) 2 

5046 
NFSP sem desvalorização cambial - Fluxo acumulado em 12 meses - Juros 

nominais - Interna - Governo Federal e Banco Central 
R$ (milhões) 2 

5354 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo mensal corrente - 

Resultado primário - Total - Governo Federal e Banco Central 
% 2 

5489 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - Juros 

nominais - Externa - Governos estaduais e municipais 
% 2 

5497 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - 

Resultado primário - Total - Governo Federal e Banco Central 
% 2 

5739 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Resultado nominal - Externa - Governo Federal e Banco Central 
% 2 

5783 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado em 12 meses - 

Resultado primário - Total - Governo Federal e Banco Central 
% 2 

7618 
Receitas tributárias - Regime de competência - Imposto de renda - Pessoa 

jurídica - Demais empresas 
u.m.c. (milhões) 2 

7631 Receitas tributárias - Regime de competência - IOF u.m.c. (milhões) 2 

7632 Receitas tributárias - Regime de competência - Cofins u.m.c. (milhões) 2 

7633 Receitas tributárias - Regime de competência - CLPJ u.m.c. (milhões) 2 

7634 Receitas tributárias - Regime de competência - PIS/Pasep u.m.c. (milhões) 2 

10696 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título pré-fixado - 

LTN 
u.m.c. (milhões) 2 

10724 
Dívida mobiliária federal (saldos) - Posição de custódia - Título indexado ao 

câmbio - NTN-R 
u.m.c. (milhões) 2 

10753 Dívida mobiliária estadual (saldos) - Rio Grande do Sul u.m.c. (milhões) 2 

11044 Câmbio contratado - Operações com cliente no país - Saldo - mensal US$ (milhões) 2 

11047 
Câmbio contratado - Operações com cliente no segmento comercial - Saldo - 

mensal 
US$ (milhões) 2 

11049 
Câmbio contratado - Operações com cliente no segmento financeiro - 

Vendas - mensal 
US$ (milhões) 2 

11050 
Câmbio contratado - Operações com cliente no segmento financeiro - Saldo - 

mensal 
US$ (milhões) 2 

11757 Índice da taxa de câmbio efetiva real (IPA-DI) - Jun/1994=100 Índice 2 

12596 Saldo da balança comercial - Amapá US$ (mil) 2 

12598 Saldo da balança comercial - Amazonas US$ (mil) 2 

13024 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - São 

Paulo 
% 2 

13064 Saldo da balança comercial - Mato Grosso US$ (mil) 2 

13147 Exportação de bens - Pará US$ (mil) 2 

13153 Importação de bens - Amazonas US$ (mil) 2 

13247 Saldo da balança comercial - Maranhão US$ (mil) 2 

13345 Exportação de bens - Sergipe US$ (mil) 2 

13352 Saldo da balança comercial - Paraíba US$ (mil) 2 

13354 Saldo da balança comercial - Rio Grande do Norte US$ (mil) 2 

13581 Exportação de bens - Centro-Oeste US$ (mil) 2 

13945 Saldo da balança comercial - Nordeste US$ (mil) 2 
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20213 Exportações - Milhos em grãos US$ 2 

20217 Exportações - Tratores US$ 2 

20219 Exportações - Suco de laranja não congelado US$ 2 

20225 Exportações (Kg) - Miudezas de animais, comestíveis kg 2 

20227 Exportações (Kg) - Milhos em grãos kg 2 

2966 Exportações - Minérios de ferro e seus concentrados US$ 1 

3695 Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano (compra) - Fim de período - mensal u.m.c./US$ 1 

5431 
NFSP sem desvalorização cambial (% PIB) - Fluxo acumulado no ano - 

Resultado nominal - Total - Governo Federal e Banco Central 
% 1 

7834 Fundos de ações - Rentabilidade acumulada no mês % a.m. 1 

13250 Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - Brasília % 1 

13258 Índice Nacional de Preços ao Consumidor - variação mensal - Goiânia % 1 

13381 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - Rio de 

Janeiro 
% 1 

13565 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - variação mensal - Sul % 1 
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Anexo II – Previsões para o modelo Auto_793_FW_D 
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