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RESUMO 

O objetivo deste estudo é avaliar se há ganhos em trabalhar com dados desagregados por 

regiões para projetar a inflação no Brasil. Para este fim, construímos modelos autoregressivos 

univariados para o agregado do IPCA (principal índice de preços ao consumidor brasileiro) e 

duas desagregações (por região ou por grupo e região) para um horizonte de projeção de até 

12 meses à frente. Foram utilizados dados mensais do IPCA entre janeiro de 1996 e outubro 

de 2016 para o índice nacional e 11 regiões metropolitanas e capitais que compõem o índice. 

A análise das projeções fora da amostra foi feita em dois cortes distintos de tempo. Primeiro 

entre dezembro de 2006 e outubro de 2016 e, num segundo momento, para o período 

dezembro de 2006 a dezembro de 2012. Os modelos foram estimados pelo software 

Oxmetrics 7 e, em alguns casos, foi utilizado também o algoritmo Autometrics. As 

comparações dos modelos foram feitas pelo Erro Quadrático Médio e pela técnica Model 

Confidence Set, desenvolvida por Hansen, Lunde e Nason (2011). Os resultados indicam que 

o desempenho dos modelos desagregados é superior aos modelos agregados e, em especial, a 

desagregação por regiões pode contribuir para menor erro de previsão, embora não haja um 

único modelo que seja superior em todos os horizontes de projeção e o resultado esteja 

condicionado à amostra analisada. 

 

Palavras-chave: Inflação, projeção, modelos autoregressivos, desagregação por regiões, 

Autometrics, Model Confidence Set. 



ABSTRACT 

The objective of this study is to evaluate if there are gains in working with data disaggregated 

by regions to forecast inflation in Brazil. For this purpose, we constructed univariate 

autoregressive models with different types and levels of IPCA (main Brazilian consumer price 

index) disaggregation for a forecasting horizon of up to 12 months ahead. Monthly IPCA data 

were used between January 1996 and October 2016 for the national index and 11 metropolitan 

regions and capitals that make up the index. The analysis of out-of-sample projections was 

done in two distinct time sections. First between December 2006 and October 2016 and, 

secondly, for the period December 2006 and December 2012. The models were estimated by 

software Oxmetrics 7 and, in some cases, the Autometrics algorithm was also used. The 

comparisons of the models were made by the Mean Square Error and the Model Confidence 

Set technique, developed by Hansen, Lunde and Nason (2011). The results indicate that the 

performance of the disaggregated models is better than the aggregate models and, in 

particular, the disaggregation by regions may contribute to a smaller prediction error, 

although there is not a single model that is superior in all the forecast horizons and the result 

is Conditioned to the analyzed sample. 

 

Keywords: Inflation, forecasting, autoregressive models, disaggregation by regions, 

Autometrics, Model Confidence Set. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O nível de preços é uma das principais variáveis macroeconômicas e o estudo de sua evolução 

tem ocupado um papel central na ciência econômica ao longo dos anos. No Brasil, a inflação 

historicamente alta motivou diversos debates na academia sobre o tema. Especialmente entre 

o final dos anos 80 e início da década de 1990, o Brasil viveu uma experiência traumática 

com a inflação: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 

meses chegou a subir 6.281% em abril de 1990
1
. Só no final de 1993, com o Plano Real, após 

vários planos malsucedidos, foi possível estabilizar a inflação. 

Posteriormente em 1999, esse processo foi consolidado com a adoção do Regime de Metas 

para a inflação. A Resolução n° 2615 do CMN, de 30 de junho de 1999, definiu o IPCA como 

referência para as metas e estabeleceu além destas, intervalos de tolerância. Desde então, todo 

ano o CMN reúne-se em junho e divulga a meta para dois anos à frente. 

Nesse contexto, as projeções de inflação são extremamente relevantes, tendo em vista que o 

BC precisa ajustar a política monetária de forma a perseguir o cumprimento da meta de 

inflação, considerando que há defasagens da transmissão da política monetária na economia. 

Também para os demais agentes econômicos é relevante ter uma boa previsão do 

comportamento dos preços, pois assim é possível tentar antecipar os movimentos do BC, 

considerando que ele efetivamente perseguirá a meta de inflação. Silva Filho (2001) destaca a 

relevância da inflação no horizonte de previsão das firmas e famílias e, em especial, a 

importância de manter a inflação sob controle para o bom funcionamento da economia. 

Diversas abordagens foram testadas com o objetivo de projetar a inflação futura com mais 

precisão. Dentre estas podemos destacar os modelos autoregressivos, modelos estruturais que 

estimam uma Curva de Phillips e técnicas de desagregação dos dados a fim de modelar cada 

série individualmente para depois reunir as séries e obter a projeção desejada.  

Neste trabalho, buscaremos explorar a estratégia de desagregar os dados pelas regiões 

pesquisadas no IPCA para projetar o índice com maior acurácia. O período analisado situa-se 

                                                           
1
 Gráficos no Apêndice A 
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entre janeiro de 1996 e outubro de 2016. Os modelos serão avaliados pelas projeções fora da 

amostra de até 12 meses a frente, entre dezembro de 2006 e outubro de 2016, e os exercícios 

de previsão serão comparados pela equação de Erro Quadrático Médio e pela metodologia 

conhecida como Model Confidence Set, proposta por Hansen et al. (2011). 

O restante deste texto está organizado da seguinte forma: na próxima seção há uma revisão da 

literatura acerca das técnicas de projeção de inflação e desagregação de dados; a seção três 

apresenta o tratamento necessário dos dados para sua utilização e traz um detalhamento da 

metodologia dos modelos que serão estimados, além das técnicas que serão utilizadas para 

comparar os resultados; na quarta seção serão discutidos os resultados das estimações e as 

comparações dos modelos de previsão. Finalmente a seção cinco conclui o trabalho e propõe 

possíveis extensões ao presente estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Diversas técnicas foram desenvolvidas ao longo dos anos e empregadas em 

macroeconometria para projetar o comportamento das variáveis. Passando pela abordagem 

conhecida como Cowles Comission, que buscava estimar modelos completos para a economia 

com equações simultâneas e identificava esse sistema de equações definindo algumas 

variáveis como exógenas com base na teoria econômica; a abordagem de Box e Jenkins com 

seus modelos Autorregressivos Integrados de Médias Móveis (ARIMA); os Vetores 

Autorregressivos (VAR) mais focados na forma reduzida, assim como a estratégia da London 

School of Economics (LSE), que, além disso, parte de um modelo que deve ser geral o 

suficiente para descrever os dados em análise, para citar alguns exemplos da evolução nos 

últimos quase 100 anos.  

Uma das estratégias apontada a fim de contribuir para melhorar a precisão das previsões é a 

construção de modelos com dados desagregados. Sobre este ponto, Lütkepohl (1984) 

argumenta que se os dados desagregados forem gerados por um processo conhecido, é 

preferível prever as variáveis desagregadas primeiro e depois agregar as previsões, em vez de 

prever as séries temporais agregadas diretamente. Entretanto, na prática, o processo de 

geração de dados será desconhecido, e tendo em vista a variabilidade devida à especificação 

do modelo e estimação, pode ser preferível prever o dado agregado diretamente. Usando 

dados americanos de consumo e investimento, o autor faz um exercício empírico e os 

resultados indicam que o Erro Quadrático Médio é geralmente menor para as projeções com 

dados desagregados. Outros trabalhos na literatura que analisam essa questão são: Rose 

(1977), Kohn (1982), Granger (1990), Palm e Nijman (1990) e Lütkepohl (2004). 

Os resultados de Hubrich (2005) indicam que projetar o agregado a partir dos componentes 

não necessariamente ajuda na previsão de inflação 12 meses à frente na Zona do Euro. 

Hendry e Hubrich (2006) sugerem uma utilização alternativa da informação desagregada para 

prever a variável agregada de interesse, isto é, incluir informação desagregada ou desagregar 

variáveis no modelo agregado em oposição a projetar primeiro separadamente as variáveis 

desagregadas e, em seguida, agregar essas previsões ou, alternativamente usar somente 

informações agregadas defasadas na previsão do agregado. Os autores mostram que, 
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teoricamente, o primeiro método de previsão do agregado deve superar os métodos 

alternativos. Empiricamente, a previsão do agregado usando informações sobre seus 

componentes desagregados melhora a precisão de previsão agregada em algumas situações, 

mas não em outras. O valor preditivo das informações desagregadas pode ser compensado por 

fatores como incerteza da seleção do modelo, incerteza da estimativa, quebras estruturais 

sobre o horizonte de previsão e erros de medição.  

Bermingham e DAgostino (2011)  fazem exercícios empíricos para dados dos EUA e Zona do 

Euro, e concluem que em todos os casos a agregação de previsão leva a melhores previsões. A 

previsão agregada geralmente tem o desempenho menos satisfatório. Além disso, o 

desempenho das previsões desagregadas também depende do tipo de modelo utilizado. Em 

particular, o modelo deve capturar as principais características dos dados. 

Destacando a importância de fazer boas previsões de inflação para a Zona do Euro para que o 

Banco Central Europeu persiga a meta de inflação para o Bloco, Marcellino, Stock e Watson 

(2003) investigam vários métodos de séries de tempo para prever quatro variáveis agregadas 

da Zona do Euro: PIB real, produção industrial, inflação e taxa de desemprego. Para isso, foi 

aplicada uma série de modelos de previsão aos onze países originalmente na UE, durante o 

período 1982-1997. Foram consideradas as previsões construídas por país e, alternativamente, 

ao nível agregado da UE. Modelos de previsão comparáveis foram construídos para cada país, 

e as previsões resultantes agregadas ao nível da área do euro, permitindo uma comparação de 

modelos e previsões com base em diferentes conjuntos de informações e construídos em 

diferentes níveis de agregação. Os resultados mostram que houve ganhos com a previsão 

dessas séries no nível de país e depois agrupando, em relação à previsão no nível agregado. 

Analisando variáveis e horizontes de previsão, as projeções mais precisas foram produzidas 

pelo agrupamento de modelos autoregressivos de cada país, sugerindo que, apesar do 

interesse estar nas medidas agregadas do desempenho econômico da área do euro, detalhes 

específicos dos países importam. 

Ruth (2008) também investiga empiricamente se agrupar previsões a partir de modelos 

desagregados é uma estratégia promissora para projetar variáveis macroeconômicas na 

Europa. Segundo o autor, a abordagem comum na literatura empírica de usar dados agregados 

dos países para analisar os desenvolvimentos de toda a União ignora diferenças e impõe um 

grau questionável de homogeneidade entre os países. Partindo do trabalho de Marcellino et al. 
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(2003), ele avalia se projeções de variáveis europeias podem ser melhoradas agrupando 

previsões de diferentes modelos, os quais são estimados separadamente por subgrupos de 

estados membros da UE. Trata-se de um caso intermediário de desagregação entre previsões 

agrupadas de países específicos e projeções de dados agregados, uma característica que 

distingue esse trabalho. Uma das vantagens dessa estratégia é que não é necessário especificar 

um modelo separado para cada um dos países e, ao mesmo tempo, é possível levar em 

consideração algumas diferenças entre países, que não são consideradas num modelo Euro-

agregado. A estratégia é ilustrada prevendo inflação, produto real e taxas de juros desde 1999 

tanto agrupando projeções de subgrupos ou prevendo diretamente a partir de um modelo 

Euro-agregado. O critério para formação dos (três) subgrupos foi o grau de autonomia da 

política monetária dos países na fase pré-UE. A principal constatação do trabalho é que o 

agrupamento de previsões específicas de subgrupos tende a ser superior à previsão com um 

único ”Euro-modelo”. Em especial, a precisão das previsões melhora em relação à previsão da 

inflação e das taxas de juros, embora não se observe essa melhora em relação ao produto real. 

Conforme o autor, “a ideia básica subjacente à combinação de previsões é que uma previsão 

combinada pode se beneficiar da variação da especificação do modelo entre as unidades 

desagregadas em comparação com as previsões obtidas a partir de um único modelo rival”. 

Outros trabalhos que procuram aplicar a desagregação regional dos dados são: Demers e 

Dupuis (2005), que fazem exercícios de previsão para o PIB do Canadá; Martinsen et al 

(2014) usam modelos de fatores baseados em dados de pesquisa desagregados para a previsão 

de variáveis macroeconômicas agregadas nacionais da Noruega e Suécia; Beck et al. (2009) 

investigam as diferenças da taxa de inflação em regiões distintas da Europa e EUA. 

No Brasil, alguns trabalhos na literatura acadêmica utilizam modelos estruturais que 

envolvem a curva de Phillips para projetar a inflação. É o caso de Bogdanski et al. (2000) e 

Areosa e Medeiros (2007). Arruda, Ferreira e Castelar (2011) faz uma análise de previsão da 

taxa de inflação mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e não lineares de 

séries temporais e da Curva de Phillips com o objetivo de identificar o melhor mecanismo 

preditivo para esta variável. O modelo utilizado como base comparativa das previsões neste 

estudo foi o processo autoregressivo com média móvel. Dentro da classe de modelos lineares, 

o modelo que gerou o menor erro de previsão quadrado médio (EQM) foi o VAR. No entanto, 

um modelo da curva de Phillips ampliada com efeito threshold apresentou desempenho 

superior em relação aos modelos lineares. 
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Uma abordagem que incorpora dados desagregados foi utilizada por Schwartzman (2006), 

que estima a Curva de Phillips por meio do método de mínimos quadrados ordinários em três 

estágios para analisar a dinâmica da inflação brasileira. Carlo e Marçal (2016) compara a 

eficácia das diferentes metodologias de projeção de inflação aplicadas ao Brasil. São 

comparados modelos de projeção que utilizam os dados agregados e desagregados do IPCA 

em um horizonte de até doze meses à frente. Os resultados apontaram evidências de ganhos 

de desempenho nas projeções dos modelos mais desagregados em relação aos modelos 

agregados.  

Entre os trabalhos mais recentes, Litvac (2013) avalia se os núcleos do IPCA podem ser um 

bom previsor da inflação plena futura e conclui que o atual conjunto de medidas de núcleos 

calculado pelo Banco Central não contribuem significativamente para a previsão da inflação 

futura. Silva (2016) explora um grande número de variáveis econômicas como forma de 

descobrir modelos de previsão baseados em indicadores para a inflação brasileira, com auxílio 

do algoritmo Autometrics para a seleção de modelos. Gaglione et al. (2017) investigam a 

combinação de previsões a partir de surveys de expectativas – FOCUS do BCB e Indicador de 

Expectativa de Inflação dos Consumidores do IBRE – FGV – para projetar inflação no Brasil. 

Os resultados indicam ser uma estratégia promissora e sugerem uma melhor capacidade de 

previsão dos profissionais que participam da pesquisa Focus. Por fim, ao longo dessa 

pesquisa, não encontramos algum trabalho na literatura que tenha feito uso de desagregação 

em âmbito regional com intuito de prever o IPCA. 
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3 BASE DE DADOS E METODOLOGIA 

 

3.1 HISTÓRICO E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados utilizados são as séries do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 

início em janeiro de 1996 e término em outubro de 2016. Atualmente o IPCA possui as 

seguintes subdivisões: 9 Grupos; 19 Subgrupos; 52 Itens e 365 Subitens.  

De acordo com o IBGE (2007), entende-se por Índice de Preços ao Consumidor – IPC a 

medida-síntese do movimento de preços de um conjunto de mercadorias, chamado “cesta de 

mercadorias”, representativo de um determinado grupo populacional, em um certo período de 

tempo. A produção dos índices regionais pelo IBGE iniciou-se em: 

Janeiro/1979, no Rio de Janeiro; 

Junho/1979, em Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife; 

Janeiro/1980, em São Paulo, Brasília e Belém; 

Outubro/1980, em Fortaleza, Salvador e Curitiba; 

Janeiro/1991, em Goiânia; e 

Janeiro/2014, em Vitória e Campo Grande. 

A partir destes IPCs regionais, foram obtidos os dois índices nacionais, INPC e IPCA. O 

INPC foi o primeiro a ser produzido, tendo sua série iniciado em março de 1979. O IPCA, por 

sua vez, começou a ser produzido em dezembro de 1979. A série Brasil encontra-se 

disponível desde outubro de 1980. 
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Conforme o relatório metodológico do IBGE intitulado “Sistema Nacional de Índices de 

Preços ao Consumidor - Estruturas de Ponderação a partir da Pesquisa de Orçamentos 

Familiares 2008-2009”: 

Desde a implantação do SNIPC [Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor] esta é a quinta 

cesta de bens e serviços utilizada. As pesquisas de orçamentos familiares, geradoras das estruturas, e os 

períodos de vigência dos pesos no Snipc encontram-se listados a seguir: 

• com base no ENDEF [Estudo Nacional da Despesa Familiar] 1974-19752, pesos vigentes de 1979 a 

maio de 1989; 

• com base na POF 1987-1988, estrutura implantada em junho de 1989, vigente até julho de 1999; 

• com base na POF 1995-1996, ponderações implantadas em agosto de 1999, estando em vigor até 

junho de 2006; 

• com base na POF 2002-2003, implantada a partir de julho de 2006, com vigência até dezembro de 

2011; e 

• com base na POF 2008-2009, implantada em janeiro de 2012, incorporando a Região Metropolitana 

de Vitória e o Município de Campo Grande a partir de janeiro de 2014. 

Portanto, ao longo dos anos, as subdivisões do IPCA sofreram alterações, conforme a 

divulgação de cada Pesquisa de Orçamento Familiar (POF). O objetivo das POFs é, em linhas 

gerais, atualizar a cesta de bens e serviços consumida pelas famílias. A partir daí define-se a 

cesta do SNIPC, um pouco mais restrita que o conjunto de bens e serviços da POF, a qual 

desconsidera, por exemplo, gastos que se destinam a “outras despesas correntes” (impostos 

diretos, previdência, entre outros), ao “aumento do ativo” ou “diminuição do passivo” 
2
. 

No período de análise delimitado neste trabalho, houve quatro alterações na pesquisa. As três 

últimas em 2006, 2012 e 2014, não alteraram a subdivisão dentro do escopo deste trabalho, 

pois todas mantiveram o mesmo número de grupos (9). A mudança recente mais significativa 

foi a inclusão das cidades de Vitória e Campo Grande na pesquisa, que será detalhada mais a 

frente. Já as modificações nos anos anteriores foram mais expressivas. 

No intervalo compreendido entre janeiro/1991 e julho/1999, o IPCA possuía uma estrutura 

diferente da atual, com sete grupos em vez de nove. Em particular, os grupos “Transportes” e 

“Comunicação” faziam parte de um único grupo (“Transportes e Comunicação”); o grupo 

“Educação” não existia e era apenas um subgrupo do grupo “Despesas Pessoais”.  Dessa 

                                                           
2
 Mais detalhes podem ser encontrados na Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009: despesas, rendimentos 

e condições de vida, divulgada pelo IBGE em 2010 e no apêndice 1 do Sistema Nacional de Índices de Preços ao 

Consumidor - Estruturas de ponderação a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 
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forma, para utilizar os dados nesse período de forma a ampliar o número de observações, foi 

necessário fazer uma compatibilização para a estrutura atual. Esse exercício é feito 

reponderando os grupos e recalculando as variações dos “novos grupos criados” 

(“Transportes”; “Educação” e “Comunicação”) por meio das contribuições (variação x peso) 

dos itens que farão parte desses novos grupos. E finalmente somando essas contribuições e 

dividindo pela soma dos pesos dos itens considerados no “novo” grupo. Assim, podemos, por 

exemplo, separar o grupo Comunicação dos Transportes. Outros detalhes desse processo 

podem ser encontrados em Carlo e Marçal (2016) e no Tradutor de Estruturas do IBGE, 

disponível no sítio da instituição na internet
3
. 

Isso nos permitirá trabalhar com uma amostra de até 309 dados para cada série em vez de 207 

observações entre ago/1999 e out/2016. No entanto, preferimos restringir um pouco essa 

amostra e trabalhar com dados a partir de 1996, após o Plano Real, por conta da forte 

volatilidade dos índices antes desse período, o que representa uma janela de 250 observações. 

Os resultados do IPCA são obtidos a partir de médias aritméticas ponderadas dos índices 

regionais. Atualmente o índice é pesquisado em 13 regiões metropolitanas/capitais: Belém, 

Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto 

Alegre, Brasília, Goiânia, Campo Grande e Vitória. Estas duas últimas foram incluídas à 

pesquisa a partir de janeiro de 2014 e, portanto ficarão de fora de nossa amostra, pois não 

possuem um número suficientemente grande de observações. 

Assim: 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡−1,𝑡 =  ∑ 𝑊𝐴 ∙ 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡−1,𝑡
𝐴

𝑁

𝐴=1

, 

onde: 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡−1,𝑡  é o índice nacional referente à variação de preços entre os meses t-1 e t; 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡−1,𝑡
𝐴   é a variação de preços entre os meses t-1 e t da região A; e 

                                                           
3
 No Apêndice B estão as tabelas com os pesos na data de incorporação de cada POF dos grupos de cada região. 
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𝑊𝐴  é o peso da região A 

𝑁 é o número de regiões 

O peso de cada região no IPCA é calculado da seguinte forma:  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

=
(𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝.  𝑑𝑎 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎
, 

Em que o coeficiente de proporcionalidade é obtido pela divisão da estimativa do rendimento 

da população urbana do estado que inclui uma região do SNIPC, pela estimativa da renda da 

população urbana do conjunto de estados que incluem regiões do SNIPC. Isto considerando 

uma mesma Grande Região brasileira (entende-se por Grandes Regiões a subdivisão do Brasil 

entre Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). Portanto, a base dos ponderadores das 

regiões são as estimativas do rendimento familiar monetário disponível mensal obtidas da 

POF 2008-2009, para as famílias residentes nas áreas urbanas das regiões do SNIPC.  

A estrutura de ponderação não foi seriamente afetada pela entrada das novas áreas em 2014, 

pois elas tiveram impactos circunscritos à Grande Região em que estão inseridas. Mais 

especificamente, Vitória (ES) teve efeitos apenas nas unidades do Sudeste redistribuindo os 

pesos das demais regiões metropolitanas (SP, RJ e BH), enquanto Campo Grande só reduziu a 

participação relativa de Brasília e Goiânia, de forma que os pesos do Sudeste e do Centro 

Oeste ficaram inalterados dentro da estrutura nacional, conforme pode ser visto nas duas 

últimas colunas da Tabela 3.1 a seguir: 
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Tabela 3.1 – Estrutura de Pesos Regionais do IPCA, Segundo Áreas Pesquisadas 

 

Para medir o impacto dessa alteração calculamos o IPCA nacional entre janeiro/2014 e 

outubro/2016 com os pesos vigentes antes da entrada dessas regiões e comparamos com 

índice efetivo divulgado pelo IBGE. A diferença entre este cálculo e o índice efetivo, ficou 

dentro do intervalo entre 0,01 e -0,01 e na média foi zero (Tabela 3.2). 

POF 95-96 POF 02-03 POF 08-09 POF 08-09*

BRASIL 100 100 100 100

Belém 3.8 4.15 4.65 4.65

Fortaleza 3.3 3.87 3.49 3.49

Recife 4.2 4.11 5.05 5.05

Salvador 6.2 6.86 7.35 7.35

Belo Horizonte 9.1 10.83 11.23 10.86

Rio de Janeiro 13.4 13.68 12.46 12.06

São Paulo 36.3 33.06 31.68 30.67

Curitiba 7.5 7.42 7.79 7.79

Porto Alegre 9.2 8.92 8.40 8.40

Goiânia 3.8 3.73 4.44 3.59

Brasília 3.7 3.37 3.46 2.80

Vitória - - - 1.78

Campo Grande - - - 1.51

BRASIL 100 100 100 100

Norte 3.8 4.2 4.7 4.7

Nordeste 13.7 14.8 15.9 15.9

Sudeste 58.8 57.6 55.4 55.4

Sul 16.7 16.3 16.2 16.2

Centro Oeste 7.5 7.1 7.9 7.9

Fonte: IBGE / Elaboração própria 

*A partir de Janeiro/2014 passou a incluir Vitória e Campo Grande

Áreas Pesquisadas
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Tabela 3.2 – IPCA Calculado com e sem a Região Metropolitana de Vitória e Campo 

Grande 

 

Dessa forma, para efeito de avaliação das projeções, podemos simplesmente trabalhar com os 

pesos antigos, sem impactar muito o resultado do índice nacional. 

 

Data

IPCA          

13 Regiões

IPCA           

11 Regiões
Diferença

jan/2014 0.55 0.55 0.00

fev/2014 0.69 0.69 0.00

mar/2014 0.92 0.93 -0.01

abr/2014 0.67 0.67 0.00

mai/2014 0.46 0.45 0.01

jun/2014 0.40 0.40 0.00

jul/2014 0.01 0.02 -0.01

ago/2014 0.25 0.25 0.00

set/2014 0.57 0.56 0.01

out/2014 0.42 0.42 0.00

nov/2014 0.51 0.52 -0.01

dez/2014 0.78 0.79 -0.01

jan/2015 1.24 1.25 -0.01

fev/2015 1.22 1.23 -0.01

mar/2015 1.32 1.31 0.01

abr/2015 0.71 0.72 -0.01

mai/2015 0.74 0.73 0.01

jun/2015 0.79 0.80 -0.01

jul/2015 0.62 0.63 -0.01

ago/2015 0.22 0.21 0.01

set/2015 0.54 0.55 -0.01

out/2015 0.82 0.82 0.00

nov/2015 1.01 1.02 -0.01

dez/2015 0.96 0.96 0.00

jan/2016 1.27 1.27 0.00

fev/2016 0.90 0.91 -0.01

mar/2016 0.43 0.44 -0.01

abr/2016 0.61 0.60 0.01

mai/2016 0.78 0.78 0.00

jun/2016 0.35 0.35 0.00

jul/2016 0.52 0.51 0.01

ago/2016 0.44 0.44 0.00

set/2016 0.08 0.08 0.00

out/2016 0.26 0.27 -0.01

Fonte: IBGE / Elaboração Própria
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3.1.1 Característica dos Dados 

A partir de uma análise visual dos dados, por meio de gráficos
4
, pode-se ver forte indicação 

de sazonalidade nas variações mensais do IPCA, que em geral apresentam elevação no final e 

início de cada ano e tem suas mínimas na virada do primeiro para o segundo semestre: 

Figura 3.1 – Variação mensal do Índice Geral do IPCA nos Últimos 10 anos  

 

Obviamente esse comportamento reflete a dinâmica dos grupos que compõem o IPCA. Nesse 

sentido podemos destacar alguns grupos que apresentam movimento bastante típico de 

sazonalidade: (i) Alimentação e bebidas, em função de impactos do clima e das festas de fim 

de ano; (ii) Vestuário, de acordo com as trocas de coleções nas diferentes estações do ano; 

(iii) Transportes, influenciado principalmente pelos reajustes de transportes públicos, 

geralmente no início do ano; (iv) Saúde e Cuidados Pessoais, devido ao período de reajuste 

anual dos medicamentos e (v) Educação, refletindo os reajustes de cursos em início de 

semestre. De fato, Figueiredo e Staub (2001) discutem sobre efeitos da sazonalidade no IPCA 

e com uso de testes para identificar sazonalidade, apontam que 17 dos 52 itens do IPCA 

possuíam comportamento sazonal. Assim, na modelagem econométrica, será levado em 

consideração esse comportamento sazonal das séries. 

 

                                                           
4
 Os gráficos com a variação mensal nos últimos 10 anos para cada grupo estão no Apêndice A. 
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3.2 MODELAGEM ECONOMÉTRICA 

 

3.2.1 Modelos AR: 

Os modelos Autoregressivos são um caso particular dos modelos ARIMA (Autoregressivo 

Integrado de Médias Móveis) e foram introduzidos na literatura por Box e Jenkins (1976).  

Sua forma geral é: 

𝐴𝑅(𝑝): 𝑦𝑡 =  𝜙0 +  𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜙2𝑦𝑡−2 + ⋯ 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 휀𝑡 

Ou, usando o operador defasagem representado por B: 

𝑦𝑡 =  𝜙1𝐵𝑦𝑡 +  𝜙2𝐵2𝑦𝑡 + ⋯ + 𝜙𝑝𝐵𝑝𝑦𝑡 =  휀𝑡 

(1 −  𝜙1𝐵 −  𝜙2𝐵2 − ⋯ −  𝜙𝑝𝐵𝑝)𝑦𝑡 = 휀𝑡 

𝜙(𝐵)𝑦𝑡 =  휀𝑡, onde 휀𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎2) 

A abordagem de Box e Jenkins envolve quatro etapas: identificação do modelo representativo 

da série em análise com base nas funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; 

estimação do modelo, que consiste na estimação dos parâmetros; verificação do modelo 

estimado e previsão. 

Esses modelos também permitem explorar efeitos sazonais da série, ou seja, a correlação de 

valores da variável em instantes de tempo consecutivos. Para o caso em que há correlações 

entre instantes de tempo múltiplos de s, eles assumem a forma:  

𝑦𝑡 = Φ1𝑦𝑡−𝑠 +  Φ2𝑦𝑡−2𝑠 + ⋯ + Φ𝑃𝑦𝑡−𝑃𝑠 + 휀𝑡  

(1 − Φ1𝐵𝑠 −  Φ2𝐵2𝑠 − ⋯ −  Φ𝑝𝐵𝑃𝑠)𝑦𝑡 =  휀𝑡 
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Φ(𝐵𝑠)𝑦𝑡 =  휀𝑡 

Estes modelos foram estimados pelo software OxMetrics 7, em alguns casos utilizando o 

procedimento de seleção automática de modelos Autometrics, e identificação automática de 

outliers (IIS) e quebras estruturais (SIS), que serão melhor explicados a seguir. 

As séries estimadas por este procedimento foram as da diferença do log do número índice do 

IPCA “cheio” e para os 9 grupos em 11 regiões, além do índice nacional, em um total de 600 

modelos estimados (120 variáveis estimadas de cinco formas diferentes). 

 

3.2.2 Autometrics 

 

Conforme já exposto em Cunha (2015), Souza (2015) e Silva (2016), o algoritmo Autometrics 

faz parte de uma família de técnicas de seleção automática de modelos econométricos, que 

partem de uma abordagem “de geral para específico”. Nesta abordagem, conhecida como LSE 

(London School of Economics), parte-se de um modelo inicial (geral) que contempla todas as 

variáveis disponíveis que podem ter algum poder explicativo a fim de aproximar o processo 

gerador de dados (PGD) de interesse. Caso exista um modelo mais parcimonioso, isto é, uma 

equação mais simples na qual as variáveis estatisticamente não-significantes sejam 

descartadas, tal que satisfaça os critérios de abrangência e diagnóstico adotados e que não haja 

perda de compreensão do fenômeno, esta representação mais compacta (específica) será a 

escolhida. Esse tipo de procedimento representa um desafio computacional por envolver 

diversas estimações, testes estatísticos e diagnósticos nos submodelos gerados a partir do 

modelo geral, e realizar todas estas etapas manualmente se torna inviável. O trabalho pioneiro 

neste ramo, que desenvolveu um algoritmo de seleção automática de modelos, é de Hoover e 

Perez (1999); seguido por Hendry e Krolzig (1999), que implementaram algumas melhorias 

no método anterior; e finalmente, Doornik (2009) que elaborou o Autometrics, um algoritmo 

com diversas melhorias, computacionalmente mais abrangente e eficiente do que os outros 

procedimentos até então utilizados. 
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Resumidamente o funcionamento do Autometrics ocorre da seguinte forma: O algoritmo 

Autometrics parte de um Modelo Geral Irrestrito (MGI ou, como é mais conhecido, GUM na 

sigla em inglês), ou seja, um modelo geral que seja uma boa representação dos dados, o qual 

servirá como ponto de partida na aplicação do algoritmo. De posse do MGI, estipula-se um 

nível de significância para redução do modelo ao qual são submetidas todas as variáveis que, 

caso estatisticamente não significantes, são eliminadas. Este parâmetro também especifica a 

tolerância com relação à perda da informação do modelo parcimonioso com relação ao geral.  

O processo de avaliação do conjunto de submodelos envolve a construção de uma árvore de 

busca, na qual cada ramo representa um modelo. No ramo, são realizados testes da 

significância dos coeficientes das variáveis e da perda de informação com relação ao MGI.   

Figura 3.2: Diagrama de Busca em Árvore 

 

 

Tomando como exemplo a figura 3.2, temos um MGI inicial com quatro variáveis: ABCD. 

Primeiramente as variáveis são ordenadas em ordem de significância (nesse exemplo a 

variável A é a menos significante seguida por B, C e 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 e choping.  

Fonte: Doornik (2009, p. 94) 
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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 3.2, supondo que em 2, após eliminação da 

variável B, o modelo CD não passe nos testes de diagnóstico, os caminhos 4 e 5 são 

ignorados. Já o bunching procura efetuar a eliminação de um grupo de variáveis com testes F 

ao invés de variáveis individuais com testes t. Se a eliminação do grupo de variáveis falhar, as 

variáveis mais significativas são removidas do grupo, e a remoção segue até o teste conjunto 

ser bem sucedido ou apenas uma variável permanecer no grupo. O choping elimina grupo de 

variáveis que são não significantes. Por exemplo, se for verificado que CD são em conjunto 

não significantes, elas são eliminadas da busca e após estimar B o algoritmo partirá 

diretamente para o nó 13 (ABD).  

Se todos os coeficientes forem estatisticamente diferentes de zero e o modelo simplificado 

representar bem os dados, testes de diagnóstico (autocorrelação, normalidade, 

heterocedasticidade e especificação) são realizados para assegurar a correta determinação do 

modelo. Caso algum teste não seja satisfeito, o modelo atual é rejeitado, os modelos 

subsequentes não são avaliados, e o modelo do ramo imediatamente anterior é definido como 

terminal para o caminho corrente. O conjunto de modelos terminais encontrado é agrupado, 

formando um novo MGI, o qual é submetido à árvore de busca. O processo iterativo tem seu 

fim quando o novo MGI é igual ao MGI anterior. Caso haja mais de um modelo terminal 

candidato a ser o modelo final, o desempate é realizado através da aplicação de um critério de 

informação nos modelos. 

Mais detalhes do funcionamento do Autometrics podem ser encontrados em Doornik (2009) e 

Doornik e Hendry (2013). Neste trabalho, será utilizado o Autometrics implementado no 

pacote PcGive disponível no Oxmetrics 7, com nível de significância 𝑝 = 0.001 para a 

estimação de modelos autorregressivos. Todos os MGI terão inicialmente até 13 defasagens, 

com a opção de pré-procura de defasagem habilitada. 

 

3.2.3  Impulse-indicator Saturation (IIS) e Step-indicator Saturation (SIS): 
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Outliers e quebras estruturais podem ter um efeito negativo na estabilidade dos modelos e no 

desempenho da previsão. Para lidar com isso, Hendry, Johansen e Santos (2008); Johansen e 

Nielsen (2009) e Doornik, Hendry e Pretis (2013) apontam para métodos que podem detectar 

e modelar essas idiossincrasias: impulse-indicator saturation (IIS) e Step-Indicator Saturation 

(SIS). 

O IIS adiciona uma dummy para cada observação a fim de verificar se existem outliers. Já o 

SIS, para cada observação, adiciona variáveis assumindo o valor zero desde o início até a j-

ésima observação e um de j até J, onde J é o tamanho da amostra. Esse procedimento adiciona 

mais variáveis do que observações ao modelo. Para poder estimar, o conjunto de variáveis 

dummy é dividido em subconjuntos. 

A exposição a seguir segue aquela apresentada por Doornik, Hendry e Pretis (2013). Usando 

um procedimento geral-para-específico modificado, Hendry et al. (2008) e Johansen e Nielsen 

(2009) estabelecem analiticamente a distribuição nula do estimador do IIS dos parâmetros da 

regressão depois de adicionar T indicadores de impulso quando o tamanho da amostra é T. 

Um indicador de impulso é definido por 1{𝑡=𝑗} = 1 para observação t = j e zero, caso 

contrário. Um processo em dois passos é investigado, onde metade dos indicadores é 

adicionada, indicadores significantes são selecionados e seus resultados são registrados, e 

depois eliminados para que a outra metade possa ser examinada da mesma maneira; 

Finalmente, os indicadores significativos dos dois conjuntos são combinados e re-

selecionados. A taxa média de retenção de indicadores de impulso sob a nula (gauge) é αT 

quando o nível de significância de todos os testes individuais é definido em α. Além disso, 

Hendry et al. (2008) mostram que outras divisões, como usar m divisões de tamanho T = m, 

ou divisões desiguais, não afetam o indicador ou as distribuições baseadas em simulação. 

Johansen and Nielsen (2009) generalizam a análise para modelos dinâmicos (possivelmente 

com raízes unitárias) e estabelecem que para um pequeno α (e.g., α ≤ 0,01), a ineficiência de 

conduzir IIS é pequena apesar de testar T indicadores de impulso: intuitivamente, indicadores 

retidos correspondem a eliminar observações individuais, então αT pontos de dados são 

“perdidos”. A abordagem deles aplica-se a modelos de regressão com n variáveis 

condicionantes 𝒛𝑡, as quais são retidas sem seleção, então quando m indicadores de impulso 

são selecionados: 
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𝑦𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1
′𝑧𝑡 + ∑ 𝜙𝑖1{𝑡=𝑡𝑖} + 𝑣𝑡   (1)

𝑚

(𝑖=1)

 

onde 𝑣𝑡~IN[0, 𝜎𝑣
2] e os coeficientes dos impulsos significantes são denotados por 𝜙𝑖 quando 

o nível de significância  α é utilizado para testar a retenção deles. A equação (1) é selecionada 

para ser congruente
5
.  

Considere em vez disso adicionar um conjunto completo de indicadores de passo (step 

indicators) 𝑆1 = {1{𝑡≤𝑗}, 𝑗 = 1, … , 𝑇} a um modelo de regressão, onde 1{𝑡≤𝑗} = 1 para 

observações até j, e zero caso contrário. Step indicators são a acumulação de indicadores de 

impulso até cada próxima observação. Como vetores de amostra completa, step indicators 

tomam a forma 𝜄1
′ = (1,0,0, … ,0), 𝜄2

′ = (1,1,0, … ,0), … , 𝜄𝑇
′ = (1,1,1, … ,1), a qual é a dummy 

de intercepto. Seguindo a análise em Hendry and Johansen (2013), outros regressores 

poderiam ser retidos sem seleção (se não muito numerosos), então aqui apenas consideramos 

o caso mais simples de um modelo sem regressores. 

Assim, adicionamos o conjunto de indicadores de saturação de passo {1{𝑡≤𝑗}, 𝑗 = 1, … , 𝑇} à 

especificação inicial: 

𝑦𝑡 =  ∑ 𝛿𝑗1{𝑡≤𝑗} + 𝑢𝑡 

𝑇

𝑗=1

 (2) 

Onde 𝑢𝑡~IN [0, 𝜎𝑢
2]. É inviável estimar (2), mas a abordagem de dividir ao meio para IIS se 

aplica ao SIS. 

Para T indicadores, adicionam-se os primeiros T/2 e selecionam-se ao nível de significância 

α, quais indicadores tem coeficientes significantes. Eliminam-se aqueles e, no lugar, adiciona-

se o segundo bloco de T/2 ao modelo original, novamente selecionando ao nível de 

significância α, e mantendo aqueles que são significantes naquele subconjunto. Finalmente, 

combinam-se as variáveis gravadas (se alguma) dos dois estágios, e seleciona-se novamente 

ao nível de significância α. Sob a nula, selecionando α = 1/T, na média em ambos os 

                                                           
5
 "Congruence is the property of a model that has fully exploited all the information implicitly available once an 

investigator has chosen a set of variables to be used in modelling." (Bontemps and Mizon, p. 2, 2003). 
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subconjuntos, αT/2 será retido, assim na média αT indicadores serão retidos dos estágios 

combinados, então um grau de liberdade é perdido em média. Quando há mais regressores 

somados a indicadores do que T, o procedimento pode ser estendido dividindo o conjunto 

total de N variáveis candidatas em sub-blocos menores selecionando α = 1/N. 

Apesar de algumas semelhanças entre os procedimentos no IIS e SIS, existem diferenças 

importantes entre eles. Um das principais é que enquanto os indicadores de impulso são 

regressores mutuamente ortogonais, os indicadores de passo estão longe de serem ortogonais. 

IIS e SIS são factíveis porque o Autometrics pode lidar com mais variáveis N do que 

observações T usando uma combinação de expansão e contração de múltiplos blocos de 

buscas conforme descrito em Doornik (2009) e Doornik e Hendry (2013). 

 

3.2.4 Detalhamento dos Modelos 

 

Neste trabalho foram estimados modelos autoregressivos univariados com até 13 defasagens, 

de forma a tentar capturar efeitos sazonais, com cinco especificações diferentes: 

0) “AR(p) com constante”; 

1) “AR(p) com constante e dummies sazonais”; 

2) “AR(p) com constante, dummies sazonais e seleção Autometrics”; 

3) “AR(p) com constante, dummies sazonais, seleção Autometrics e IIS”; 

4) “AR(p) com constante, dummies sazonais, seleção Autometrics e SIS”.  

A forma geral dos modelos pode ser escrita como: 

𝑦𝑡 =  𝜙0  + ∑ 𝛾𝑚𝐶𝑆𝑚 +

11

𝑚=1

 ∑ 𝜙𝑖𝑦𝑡−𝑖 +  ∑ 𝛿𝑗1{𝑗=𝑡} + ∑ 𝜑𝑙1{𝑡≤𝑙}

𝑇

𝑙=1

+ 휀𝑡

𝑇

𝑗=1

13

𝑖=1

, 
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Em que: 𝑦𝑡 representa as variáveis a serem projetadas (IPCA e Grupos); 𝜙0 é uma constante; 

𝐶𝑆𝑚 = 1 para os modelos que contem dummies sazonais e zero caso contrário; 𝛿𝑗 = 0 sem 

IIS e 𝛿𝑗 = 1 com IIS; 𝜑𝑙 = 1 com SIS e zero caso contrário.  

Além disso, os resultados estimados foram agregados por quatro maneiras distintas para 

compor a projeção final do IPCA: 

1) Desagregação por grupos do índice nacional: 

Nesse caso projeta-se a variação para cada um dos nove grupos do IPCA nacional e depois 

agrega-se, com base nos pesos de cada grupo, para obter a variação do índice geral: 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡−1,𝑡 = ∑ 𝑝𝑖. �̂�(𝑡−1,𝑡)
𝑖

9

𝑖=1

 

Em que 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡−1,𝑡  é o índice nacional referente à variação de preços entre os meses t-1 e t;  

𝑝𝑖 é o peso associado ao grupo i do IPCA e �̂�(𝑡−1,𝑡)
𝑖  é a projeção para a variação do grupo i. 

2) Desagregação por grupos e regiões: 

Novamente é feita a projeção para a variação de cada grupo, no entanto essas previsões 

são feitas para cada uma das regiões do IPCA. Dessa forma, feitas as previsões, primeiro 

agregam-se os grupos de cada região para ter o IPCA geral daquela região e depois os 

resultados são reunidos para obter o índice nacional, com base nos pesos regionais. 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡−1,𝑡 =  ∑ 𝑊𝐴 ∑ 𝑝𝑖,𝐴. 𝑔𝑡−1,𝑡
𝑖,𝐴

9

𝑖=1

11

𝐴=1

 , 

Em que 𝑝𝑖,𝐴 é o peso do grupo i na região A; �̂�𝑡−1,𝑡
𝑖,𝐴

 é a variação projetada para o grupo i 

na região A e WA  é o peso associado à região A 

3) Desagregação por regiões: 
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Projeta-se o índice geral de cada região e agrega as previsões regionais para obter o índice 

nacional. 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡−1,𝑡 =  ∑ 𝑊𝐴. 𝐼𝑃𝐶�̂�𝑡−1,𝑡
𝐴

11

𝐴=1

 , 

onde: IPCÂt−1,t
A   é a variação de preços projetada entre os meses t-1 e t da região A. 

Agregado: 

4) Projeta-se diretamente o índice geral para o Brasil. 

Portanto, a projeção mais desagregada é feita pela forma (2), enquanto que o modelo mais 

agregado é o (4). 

Para facilitar a visualização na fase de avaliação dos resultados construímos a seguinte 

legenda: 

𝑀𝑗𝑘, 𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝑗 é 𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎, 𝑐𝑜𝑚 𝑗 = 0, 1, 2, 3, 4 𝑒  

𝑘 é 𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎çã𝑜, 𝑐𝑜𝑚 𝑘 = 1, 2, 3, 4. 

Assim, 𝑀01 é o resultado projetado pelo modelo 0 e pelo tipo de desagregação 1, conforme 

descrito na Tabela 3.3: 
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Tabela 3.3 – Modelos Estimados e Desagregações 

 

Nos modelos desagregados por grupos, os seus subcomponentes foram reagregados 

utilizando-se os pesos efetivos do IPCA para o primeiro mês projetado, enquanto para os 

demais meses à frente, os pesos foram estimados baseado no resultado da projeção no período 

imediatamente anterior com base na fórmula a seguir: 

𝑝𝑡
𝑖  = 𝑝(𝑡−1)

𝑖 ∙
(1 + �̂�𝑖

𝑡−1
)

(1 +  𝐼𝑃𝐶�̂�𝑡−1
𝑖 )

, 

Onde 𝑝𝑡
𝑖 é o peso do grupo i no período t; �̂�𝑖

𝑡−1
é a variação projetado do grupo i no período t-

1 e 𝐼𝑃𝐶�̂�𝑡−1

𝑖
 é a variação projetada do IPCA em t-1. Além disso, para os casos de desagregação 

regional, os pesos foram utilizados conforme a vigência da POF correspondente ao período de 

projeção.  

 

Sigla Modelo Tipo de Desagregação

M01 AR (13) + Cte Nacional por Grupos

M02 AR (13) + Cte Por Grupos e Regiões

M03 AR (13) + Cte Por Regiões

M04 AR (13) + Cte Agregado

M11 AR (13) + Cte + Cseasonal Nacional por Grupos

M12 AR (13) + Cte + Cseasonal Por Grupos e Regiões

M13 AR (13) + Cte + Cseasonal Por Regiões

M14 AR (13) + Cte + Cseasonal Agregado

M21 AR (p) + Cte + Cseasonal + Autometrics Nacional por Grupos

M22 AR (p) + Cte + Cseasonal + Autometrics Por Grupos e Regiões

M23 AR (p) + Cte + Cseasonal + Autometrics Por Regiões

M24 AR (p) + Cte + Cseasonal + Autometrics Agregado

M31 AR (p) + Cte + Cseasonal + IIS Nacional por Grupos

M32 AR (p) + Cte + Cseasonal + IIS Por Grupos e Regiões

M33 AR (p) + Cte + Cseasonal + IIS Por Regiões

M34 AR (p) + Cte + Cseasonal + IIS Agregado

M41 AR (p) + Cte + Cseasonal + SIS Nacional por Grupos

M42 AR (p) + Cte + Cseasonal + SIS Por Grupos e Regiões

M43 AR (p) + Cte + Cseasonal + SIS Por Regiões

M44 AR (p) + Cte + Cseasonal + SIS Agregado

Fonte: Elaboração própria
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3.2.5 Modelos Benchmark 

 

A fim de avaliar a acurácia das previsões dos modelos estimados, comparamos também os 

resultados com dois modelos tradicionais:  

(i) AR(1):  

yt = c + ϕ1yt−1 +  휀𝑡; e 

(ii) Double Difference:  

ln (𝑌𝑡) = ln(𝑌𝑡−1) + Δ ln(𝑌𝑡−12) , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑌𝑡 é 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 − í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑜 𝐼𝑃𝐶𝐴 𝑒𝑚 𝑡. 

 

 

3.3 TÉCNICAS DE COMPARAÇÃO DAS PREVISÕES 

 

3.3.1 Erro Quadrático Médio 

 

O EQM é calculado pela conhecida fórmula definida abaixo:  

𝐸𝑄𝑀𝑖 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑗 −  �̂�𝑖,𝑗)

2
,

𝑛

𝑗=1

 

em que 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑚 é a quantidade de modelos, n denota o número de observações na base 

de dados, 𝑦𝑗 é a variável de interesse observada no período 𝑗, e �̂�𝑖,𝑗 é a estimativa gerada pelo 

modelo 𝑖 no período 𝑗. 
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3.3.2 Model Confidence Set 

 

Model Confidence Set (MCS) é uma técnica para comparação de modelos desenvolvida por 

Hansen, Lunde e Nason (2011) e consiste em um algoritmo que ranqueia as previsões de 

diferentes modelos. Para uma coleção de modelos que competem entre si, 𝑀0, o procedimento 

determina um conjunto, 𝑀∗, que contem o melhor modelo, ou o conjunto dos melhores 

modelos de projeção. Essa seleção é feita por um critério relacionado à qualidade de previsão. 

Considere o conjunto 𝑀0 que contem um número finito de modelos indexados por 𝑖 =

1, 2, … , 𝑚0. Pode-se então avaliar esses objetos ao longo de uma amostra por uma função de 

perda L. A perda associada ao objeto i no período t pode então ser escrita como 𝐿𝑖,𝑡. Assim, 

para uma projeção �̂�𝑖,𝑡 de 𝑦𝑡, temos a função de perda definida como 𝐿𝑖,𝑗 = 𝐿(𝑦𝑡, �̂�𝑖,𝑡).  

A partir daí podemos definir a variável que mede a performance relativa entre modelos 

𝑑𝑇
𝑖,𝑗

≡ 𝐿𝑖,𝑡 − 𝐿𝑗,𝑡, para todo 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑀0. 

Portanto, o conjunto de objetos superiores é definido por:  

𝑀∗ ≡ {𝑖 ∈  𝑀0: 𝐸(𝑑𝑇
𝑖,𝑗

) ≤ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ∈ 𝑀0} 

Em seguida, denotamos por 𝑀𝑐 o complemento de 𝑀∗. Isto é, 𝑀𝑐 ≡ {𝑖 ∈ 𝑀0: 𝐸(𝑑𝑇
𝑖,𝑗

) >

0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 ∈ 𝑀0} 

O MCS seleciona um modelo usando um teste de equivalência, 𝛿𝑀, e uma regra de 

eliminação, 𝑒𝑀. O teste de equivalência é aplicado ao conjunto 𝑀 = 𝑀0. Se a hipótese de 

equivalência é rejeitada, então há evidência que há um conjunto de modelos inferior em 

termos de acurácia das previsões. Assim, a regra 𝑒𝑀 é usada para eliminar os modelos com 

pior capacidade preditiva. O procedimento é repetido até que o teste de equivalência, 𝛿𝑀, é 

aceito. Então, �̂�1−𝛼
∗  é selecionado como o conjunto dos melhores modelos finais. 
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A hipótese nula do teste é: 

𝐻0
𝑀: 𝐸(𝑑𝑇

𝑖,𝑗
) = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑀 

Onde 𝑀 ⊂ 𝑀0. 

Contra a hipótese alternativa: 

𝐻1
𝑀: 𝐸(𝑑𝑇

𝑖,𝑗
) ≠ 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑚 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑀  

A hipótese nula pode ser testada usando a seguinte estatística: 

𝑇𝐷 =  ∑ 𝑡𝑖
2

𝑖∈𝑀

  (3) 

Onde 𝑡𝑖 =  
�̅�𝑖

√𝑉𝐴�̂�(�̅�𝑖)
 e �̅�𝑖 ≡ 𝑀−1 ∑ �̅�𝑖,𝑗𝑗∈𝑀  

A estatística dada por (3) tem uma distribuição não padrão, mas pode ser simulada usando 

técnicas de Bootstrap. 

A regra de eliminação é: 

𝑒𝑀 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑡𝑖)  

O algoritmo do MCS segue os seguintes passos: 

(i) Inicialmente defina o conjunto 𝑀 = 𝑀0; 

(ii) Teste 𝐻0
𝑀 usando 𝛿𝑀 ao nível de significância 𝛼; 

(iii) Se 𝐻0
𝑀 não é rejeitado, então o procedimento termina e o conjunto final é �̂�1−𝛼

∗ =

𝑀, caso contrário usa-se 𝑒𝑀 para eliminar um objeto de 𝑀 e repetir do passo (i). 

Os autores mostram que o MCS tem as seguintes propriedades estatísticas: 

(i) lim𝑛 →∞ 𝑃(𝑀∗ ⊂ �̂�1−𝛼
∗ ) > 1 − 𝛼 e 
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(ii) lim𝑛 →∞ 𝑃(𝑖𝑐 ∈ �̂�1−𝛼
∗ ) = 0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖𝑐 ∈ 𝑀𝑐 

A regra de eliminação, 𝑒𝑀, define uma sequência de conjuntos aleatórios, 𝑀0 = 𝑀1 ⊃ 𝑀2 ⊃

 … ⊃ 𝑀𝑚0 onde 𝑀𝑖 = {𝑒𝑖, … , 𝑒𝑚0} e 𝑚0 é o número de elementos em 𝑀0. 𝑒𝑀0 = 𝑒𝑀1 é o 

primeiro a ser eliminado no evento em que 𝐻0
𝑀1 é rejeitado, 𝑒𝑀2 é o segundo a ser eliminado, 

e assim por diante. 

Definição 3.1: Seja 𝑃
𝐻0

𝑀𝑖  o p-valor associado à hipótese nula 𝐻0
𝑀𝑖, com a convenção de que 

𝑃
𝐻0

𝑀𝑚0 ≡ 1. O p-valor do MCS para o modelo 𝑗 ∈ 𝑀0 é definido por �̂�𝑖 ≡ max𝑖≤𝑗 𝑃
𝐻0

𝑀𝑖  

A utilização da definição acima, juntamente com o Teorema 3.1 enunciado abaixo e 

demonstrado em Hansen, Lunde e Nason (2011), permite estabelecer a relação entre o p-valor 

da hipótese 𝐻0
𝑀𝑖 com p-valor do MCS. 

Teorema 3.1: Sejam os elementos de 𝑀0 indexados por 𝑖 = 1, … , 𝑚0. O p-valor do MCS, �̂�𝑖, é 

tal que 𝑖 ∈ �̂�1−𝛼
∗  se e somente se �̂�𝑖 ≥ 𝛼 para qualquer 𝑖 ∈ 𝑀0. 

Os p-valores do MCS são convenientes porque eles tornam mais fácil para o analista 

determinar se um objeto particular está em �̂�1−𝛼
∗ . 

Ao final, apenas um modelo “sobrevive”. Fixamos o p-valor desse modelo em 1. Nós 

mantemos o p-valor do modelo eliminado se é maior do que o p-valor do modelo eliminado 

anteriormente. Se não é, optamos por manter os p-valores das rejeições prévias. 
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4 RESULTADOS 

 

A fim de avaliarmos nossa estratégia para prever a inflação, a comparação dos modelos foi 

realizada através dos resultados fora da amostra para as projeções de até 12 meses à frente. 

Com intuito de buscar a melhor aproximação, a cada nova informação adicionada os modelos 

e todos os seus parâmetros foram estimados novamente levando em consideração o novo 

ponto de dados, mantendo fixo o período inicial. A Figura 4.1 abaixo traz a rotina de 

atualização dos modelos de forma mais visual. A análise foi feita em dois períodos distintos. 

Primeiro, as previsões fora da amostra foram analisadas com início em dezembro de 2006 e 

fim em outubro de 2016 e, num segundo momento restringimos a amostra até dezembro de 

2012. As razões para esta delimitação serão explicadas mais adiante. 

Figura 4.1 – Dinâmica de Estimação dos Modelos e Projeções3 

 

Primeiramente, os modelos foram comparados pela equação do EQM e, depois, pelo MCS. 

Em ambos os casos, a comparação foi feita com o número índice sempre partindo de uma 

base 100 e agregando as variações de 1 a 12 meses. Assim, para uma projeção de 0,50% no 

primeiro mês e 1,00% no segundo, teríamos um número índice de 100,50 e 101,51, 

respectivamente e assim por diante. 

 

 

Figura 4.1 - Dinâmica de estimação dos modelos e projeções
Legenda:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Base de Modelagem

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Projeções (1 a 12 passos)

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
. .
. .
. .

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P1 P2 P3 P4 P5 P6

P1 P2 P3 P4 P5

P1 P2 P3 P4

P1 P2 P3

P1 P2

P1

Fonte: elaboração própria

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...                             ... nov/16

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...

jan/96 ...
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4.1 ANÁLISE COM A AMOSTRA COMPLETA 

 

A tabela 4.1 abaixo traz os resultados do EQM para todos os modelos divididos em grupos, 

separados por uma linha, conforme a especificação da equação estimada para cada um, 

representada pelo primeiro número na sigla. A análise dos dados deixa claro que não há um 

único modelo que tenha erro menor para todos os horizontes de projeção, em termos absolutos 

(células azuis da tabela). No entanto, o M13 (desagregado apenas por regiões) é o que mais se 

destaca com menor EQM entre 3 e 10 passos a frente. Já para o primeiro e segundo passos, o 

modelo mais agregado (M04) se saiu melhor, enquanto o modelo desagregado por grupos 

(M21) teve menor erro quadrático médio para os dois últimos horizontes de projeção. Além 

disso, cabe analisar o desempenho de cada modelo dentro do seu grupo (os menores EQMs 

estão em negrito na tabela). Nessa análise, fica claro que há um domínio dos modelos 

desagregados por grupos (𝑀𝑗1) e regiões (𝑀𝑗3) em relação ao modelo agregado (𝑀𝑗4). No 

entanto, o modelo desagregado por grupos e regiões (𝑀𝑗2) apresenta o pior resultado, o que 

conforme sugere Lutkepöhl (1984) pode estar relacionado a uma perda de informação em 

decorrência do excesso de desagregação. 
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Tabela 4.1 – Erro Quadrático Médio dos modelos por horizonte de projeção 

 

Na figura 4.2, fica difícil diferenciar o desempenho dos modelos para os primeiros passos 

projetados. Mas a partir do passo 4, é possível ver um desempenho melhor dos modelos M13, 

M14, M21 e M23, enquanto os maiores EQMs são do M34 e M42. Finalmente, os modelos 

benchmark DD (Double-Difference) e AR1 não superam os demais modelos em nenhum dos 

horizontes de previsão. Na comparação entre os dois, o AR1 se sai melhor na maior parte do 

tempo. 

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

M01 0.043 0.162 0.349 0.584 0.841 1.102 1.372 1.636 1.886 2.146 2.399 2.697

M02 0.048 0.182 0.392 0.642 0.915 1.195 1.479 1.759 2.030 2.298 2.553 2.854

M03 0.038 0.146 0.311 0.520 0.782 1.059 1.332 1.588 1.811 2.002 2.190 2.438

M04 0.038 0.146 0.310 0.514 0.771 1.049 1.326 1.595 1.837 2.050 2.243 2.492

M11 0.058 0.184 0.333 0.517 0.731 0.959 1.229 1.518 1.814 2.165 2.504 2.849

M12 0.057 0.185 0.346 0.544 0.776 1.027 1.316 1.630 1.949 2.303 2.648 3.009

M13 0.046 0.155 0.284 0.431 0.629 0.839 1.076 1.331 1.588 1.863 2.133 2.420

M14 0.048 0.170 0.310 0.456 0.657 0.867 1.101 1.346 1.602 1.896 2.174 2.446

M21 0.041 0.157 0.339 0.567 0.806 1.041 1.278 1.502 1.707 1.907 2.111 2.368

M22 0.048 0.180 0.384 0.636 0.909 1.183 1.461 1.727 1.970 2.202 2.443 2.742

M23 0.039 0.152 0.324 0.542 0.807 1.076 1.329 1.565 1.779 1.976 2.176 2.437

M24 0.043 0.173 0.381 0.656 0.981 1.308 1.600 1.843 2.024 2.153 2.257 2.442

M31 0.043 0.161 0.347 0.586 0.869 1.147 1.461 1.765 2.075 2.429 2.817 3.235

M32 0.049 0.184 0.391 0.658 0.968 1.292 1.646 2.009 2.375 2.765 3.213 3.730

M33 0.042 0.166 0.352 0.606 0.909 1.213 1.531 1.828 2.098 2.372 2.685 3.057

M34 0.040 0.164 0.346 0.614 0.966 1.342 1.773 2.184 2.580 2.983 3.435 3.944

M41 0.046 0.169 0.354 0.615 0.945 1.230 1.605 1.971 2.303 2.683 3.240 4.037

M42 0.053 0.194 0.408 0.695 1.064 1.415 1.854 2.296 2.662 2.930 3.360 3.966

M43 0.049 0.173 0.348 0.594 0.868 1.140 1.491 1.840 2.059 2.209 2.500 2.887

M44 0.043 0.168 0.363 0.614 0.958 1.286 1.672 2.062 2.328 2.593 2.947 3.356

DD 0.079 0.235 0.428 0.641 0.896 1.176 1.468 1.761 2.056 2.308 2.549 2.775

AR1 0.040 0.163 0.365 0.639 0.963 1.292 1.585 1.835 2.025 2.151 2.256 2.450

Fonte: Elaboração do Autor

Obs.: Em azul estão os modelos com menor EQM dentre todos; em negrito estão os menores EQM dentro de cada grupo

Horizonte de projeção
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Figura 4.2: Erro Quadrático Médio de projeções dos modelos por horizonte de 

projeção4 

 

Entretanto, vale ressaltar que apenas a análise do EQM não esclarece se as diferenças 

encontradas nos resultados dos modelos são estatisticamente significantes, nem indicações de 

que os dados são suficientes para que a amostra seja informativa. Portanto, iremos utilizar 

também a metodologia do Model Confidence Set para analisar os resultados e buscar verificar 

quais modelos podem ser considerados melhores estatisticamente.  

Na Tabela 4.2 estão os p-valores resultantes da aplicação do MCS em todos os modelos e 

também aqueles que são considerados como parte do conjunto de “melhores” modelos (𝑀∗) 

com 90% e 75% de probabilidade, indicados com um e dois asteriscos, respectivamente, 

assim como realizado em Hansen et Al. (2011). 

Os resultados do MCS também indicam que não há um modelo superior em todos os 

horizontes de previsão. No entanto, as previsões com desagregação 1 e 3 estão no conjunto de 

melhores modelos em todos os horizontes de projeção e para todas as cinco diferentes formas 

de estimação, enquanto 2 e 4 ficam de fora em vários pontos. Para a projeção um mês a frente, 

o modelo M04 aparece com p-valor igual a um; para dois meses a frente, a melhor previsão é 

feita pelo M03; o modelo M13 aparece como melhor modelo entre as previsões de 3 a 10 

meses e o M21 para 11 e 12 meses. 
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Tabela 4.2 – Model Confidence Set e p-valores dos modelos estimados5 

 

 

4.2 ANÁLISE COM AMOSTRA RESTRITA 

 

Tendo em vista a heterogeneidade dos resultados, sem um predomínio totalmente claro de um 

modelo ou tipo de desagregação sobre os demais, analisaremos o desempenho dos modelos 

com uma amostra diferente. Nesse caso, o ponto inicial para avaliação dos resultados fora da 

amostra continua sendo dezembro de 2006, mas o período terminal passou a ser dezembro de 

2012, pois a partir daí houve intensificação de uma série de eventos que provocaram 

distorções nos números de inflação com consequente aumento da volatilidade dos índices. 

Alguns exemplos são a MP 579 do setor elétrico que provocou uma queda abrupta nos preços 

de energia; represamento de preços de combustíveis e outros administrados, e posteriormente 

a correção dessas tarifas; altas de tarifas de transporte público que foram anunciadas e em 

seguida revogadas; além de crescente desconfiança a respeito da credibilidade do BC que 

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

M01 0.9140** 0.8806** 0.3879** 0.1701* 0.1651* 0.2359* 0.3045** 0.4736** 0.6147** 0.7470** 0.6457** 0.5294**

M02 0.3581** 0.2714** 0.0912 0.0331 0.0324 0.0535 0.1274* 0.2514** 0.1667* 0.1082* 0.0784 0.0439

M03 0.9140** 1.0000** 0.5074** 0.2449* 0.2747** 0.2390* 0.2680** 0.3670** 0.5849** 0.8289** 0.9339** 0.9951**

M04 1.0000** 0.9514** 0.5074** 0.2449* 0.2747** 0.2451* 0.2680** 0.3524** 0.4938** 0.8289** 0.9170** 0.9524**

M11 0.2985** 0.5749** 0.3970** 0.2449* 0.2747** 0.3608** 0.4217** 0.5446** 0.6147** 0.8289** 0.5370** 0.2778**

M12 0.2398* 0.4965** 0.3650** 0.2365* 0.2747** 0.3000** 0.3045** 0.3524** 0.4292** 0.4426** 0.1234* 0.0286

M13 0.7414** 0.8806** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 0.9339** 0.9951**

M14 0.4097** 0.4289** 0.4067** 0.2449* 0.2747** 0.4015** 0.4614** 0.6812** 0.6569** 0.8289** 0.9339** 0.9951**

M21 0.9140** 0.8806** 0.3879** 0.2365* 0.2747** 0.3000** 0.3673** 0.5446** 0.6569** 0.8289** 1.0000** 1.0000**

M22 0.3585** 0.2576** 0.0297 0.0685 0.0461 0.0374 0.0210 0.0142 0.0110 0.0102 0.0058 0.0024

M23 0.9140** 0.8806** 0.4114** 0.2365* 0.2338* 0.1936* 0.2680** 0.3670** 0.6147** 0.8289** 0.9339** 0.9951**

M24 0.7870** 0.2829** 0.0250 0.0105 0.0069 0.0040 0.0163 0.0304 0.1187* 0.5570** 0.9339** 0.9951**

M31 0.9140** 0.8806** 0.4114** 0.2365* 0.2747** 0.2593** 0.2915** 0.3670** 0.4295** 0.5570** 0.5136** 0.3884**

M32 0.7641** 0.6492** 0.3970** 0.2365* 0.2147* 0.1936* 0.2051* 0.2123* 0.0869 0.0299 0.0096 0.0026

M33 0.8097** 0.7267** 0.4114** 0.2365* 0.2338* 0.2079* 0.2594** 0.3319** 0.4200** 0.5570** 0.5761** 0.5135**

M34 0.9140** 0.7267** 0.4114** 0.2365* 0.1949* 0.1772* 0.0864 0.0677 0.0308 0.0091 0.0019 0.0007

M41 0.8053** 0.8806** 0.4114** 0.2365* 0.2747** 0.3000** 0.3673** 0.4736** 0.6147** 0.8289** 0.8919** 0.8760**

M42 0.2912** 0.5554** 0.2044* 0.1095* 0.1872* 0.2390* 0.2680** 0.2971** 0.3995** 0.5570** 0.7043** 0.7769**

M43 0.2285* 0.7009** 0.4114** 0.2365* 0.2747** 0.3000** 0.3045** 0.3670** 0.5361** 0.8289** 0.9170** 0.8653**

M44 0.8053** 0.8477** 0.3845** 0.1701* 0.1133* 0.1795* 0.2542** 0.3026** 0.3995** 0.4613** 0.3593** 0.1998*

DD 0.0146 0.2714** 0.2003* 0.2144* 0.2747** 0.3000** 0.3673** 0.4736** 0.6147** 0.8289** 0.9170** 0.9524**

AR1 0.9140** 0.3704** 0.0098 0.0091 0.0092 0.0234 0.0338 0.0735 0.2855** 0.7470** 0.9339** 0.9951**

Nota: os modelos com um asterisco pertencem ao MCS com 90% de probabilidade, enquanto os modelos com dois asteriscos, 75%

Fonte: Elaboração própria

Horizonte de projeção
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impactou nas expectativas de inflação. Vale notar também que esta amostra se aproxima mais 

daquela analisada por Carlo e Marçal (2016), entre janeiro de 2008 e março de 2012. 

A tabela 4.3 traz os resultados do EQM para essa nova amostra. Novamente os modelos estão 

subdivididos em grupos, conforme a especificação da equação estimada para cada um. Nesse 

caso, os resultados são um pouco diferentes. No desempenho absoluto, a desagregação 2 

passa a se destacar com o menor EQM entre 3 e 9 meses de projeção. Nos horizontes de 1, 2 e 

10 a 12 meses, a desagregação de tipo 3 tem o erro quadrático médio mais baixo. No 

desempenho relativo, dentro de cada grupo, a desagregação do tipo 3 se mostra melhor em 

quase todos os grupos, com exceção do modelo M32. Nessa análise, fica claro que há um 

domínio dos modelos desagregados em relação ao agregado (𝑀𝑗4). Os benchmarks mais uma 

vez não superaram os demais modelos e, entre os dois, AR1 superou o DD em todos os 

períodos de previsão. 

Tabela 4.3 – Erro Quadrático Médio dos modelos por horizonte de projeção com 

amostra restrita6 

 

Graficamente, para os primeiros passos continua muito difícil diferenciar o desempenho dos 

modelos. No entanto, para os horizontes mais longos, há uma dispersão muito maior dos 

EQMs com destaque positivo para os modelos M31, M32 e M33, todos desagregados. 

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

M01 0.034 0.141 0.313 0.523 0.758 1.029 1.308 1.607 1.911 2.235 2.545 2.839

M02 0.038 0.152 0.331 0.547 0.793 1.069 1.354 1.646 1.936 2.244 2.534 2.815

M03 0.027 0.103 0.216 0.362 0.526 0.704 0.871 1.025 1.154 1.259 1.354 1.461

M04 0.028 0.106 0.224 0.376 0.541 0.733 0.914 1.088 1.243 1.370 1.488 1.609

M11 0.055 0.183 0.336 0.518 0.732 0.999 1.296 1.626 1.971 2.378 2.761 3.105

M12 0.054 0.179 0.334 0.531 0.767 1.041 1.350 1.687 2.019 2.403 2.769 3.115

M13 0.038 0.133 0.243 0.360 0.497 0.641 0.798 0.960 1.117 1.263 1.397 1.514

M14 0.041 0.148 0.272 0.394 0.535 0.690 0.856 1.013 1.184 1.356 1.511 1.613

M21 0.029 0.114 0.255 0.428 0.606 0.796 0.981 1.169 1.344 1.518 1.685 1.866

M22 0.035 0.134 0.287 0.474 0.679 0.899 1.122 1.354 1.575 1.795 2.013 2.246

M23 0.028 0.108 0.230 0.385 0.560 0.734 0.881 1.010 1.132 1.241 1.343 1.458

M24 0.032 0.131 0.290 0.500 0.722 0.941 1.123 1.260 1.350 1.396 1.408 1.447

M31 0.031 0.103 0.218 0.346 0.478 0.591 0.686 0.754 0.805 0.857 0.900 0.940

M32 0.031 0.105 0.211 0.327 0.439 0.538 0.619 0.698 0.762 0.800 0.844 0.911

M33 0.028 0.104 0.215 0.349 0.482 0.608 0.694 0.760 0.795 0.798 0.797 0.816

M34 0.029 0.111 0.223 0.361 0.501 0.643 0.753 0.860 0.968 1.040 1.112 1.200

M41 0.032 0.116 0.248 0.413 0.587 0.730 0.849 0.930 1.003 1.021 1.109 1.240

M42 0.036 0.132 0.280 0.454 0.641 0.831 1.019 1.194 1.365 1.495 1.662 1.883

M43 0.035 0.119 0.233 0.365 0.488 0.604 0.707 0.796 0.884 0.949 1.033 1.149

M44 0.036 0.133 0.289 0.485 0.689 0.871 1.031 1.223 1.347 1.477 1.611 1.793

DD 0.057 0.185 0.359 0.561 0.786 1.026 1.267 1.502 1.734 1.956 2.194 2.432

AR1 0.029 0.117 0.256 0.442 0.644 0.853 1.027 1.179 1.293 1.380 1.452 1.549

Horizonte de projeção
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Figura 4.3: Erro Quadrático Médio de projeções dos modelos por horizonte de projeção 

com amostra restrita5 

 

Finalmente, a tabela 4.4 apresenta os dados estimados pelo MCS para esta amostra reduzida. 

Para os primeiros passos de projeção, quase todos os modelos estão no conjunto 𝑀∗, enquanto 

que para os horizontes mais longos, esse conjunto de melhores modelos é bem mais restrito, 

com domínio dos modelos desagregados. O modelo 𝑀𝑗3 é o que mais vezes (52) se enquadra 

dentro do conjunto 𝑀∗, seguido pelo 𝑀𝑗1 (38), 𝑀𝑗4 (34) e por último 𝑀𝑗2 (30). 
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Tabela 4.4 – Model Confidence Set e p-valores dos modelos estimados com amostra 

restrita7 

 

Dessa forma, há indicações de que a estratégia de desagregar os dados regionalmente pode 

trazer ganhos para projetar o IPCA em 12 meses, ainda que esse resultado esteja condicionado 

ao período analisado, tendo em vista o comportamento atípico dos índices de preços nos anos 

finais da amostra completa (2013-2016), influenciados por uma política econômica típica de 

controle de preços. 

  

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

M01 0.3860** 0.1083* 0.2046* 0.1407* 0.1374* 0.1125* 0.0607 0.0287 0.0086 0.0018 0.0002 0.0001

M02 0.2128* 0.0241 0.1187* 0.1153* 0.1024* 0.0832 0.0525 0.0314 0.0131 0.0036 0.0004 0.0001

M03 1.0000** 1.0000** 0.9702** 0.9259** 0.7652** 0.6104** 0.5027** 0.3251** 0.1869* 0.1092* 0.0794 0.0483

M04 0.9874** 0.9758** 0.9482** 0.9259** 0.7652** 0.6104** 0.5027** 0.3251** 0.1405* 0.0598 0.0390 0.0359

M11 0.2128* 0.0290 0.1292* 0.2455* 0.1966* 0.1165* 0.0766 0.0339 0.0127 0.0025 0.0001 0.0001

M12 0.1214* 0.0535 0.2188* 0.3018** 0.1966* 0.1306* 0.0928 0.0467 0.0186 0.0033 0.0003 0.0001

M13 0.5471** 0.6182** 0.9482** 0.9259** 0.7652** 0.6104** 0.5621** 0.6339** 0.4554** 0.2297* 0.0794 0.0483

M14 0.4716** 0.2553** 0.2556** 0.4382** 0.7179** 0.6104** 0.5621** 0.6339** 0.4554** 0.1868* 0.0794 0.0468

M21 0.9874** 0.9723** 0.7074** 0.6100** 0.6520** 0.5047** 0.4230** 0.3098** 0.1775* 0.0805 0.0262 0.0057

M22 0.5386** 0.4379** 0.2300* 0.2434* 0.1966* 0.1636* 0.0968 0.0314 0.0092 0.0025 0.0003 0.0001

M23 0.9874** 0.9758** 0.9482** 0.9259** 0.7426** 0.5875** 0.5027** 0.4265** 0.2403* 0.1742* 0.0794 0.0483

M24 0.8522** 0.5065** 0.2192* 0.0645 0.0216 0.0199 0.0295 0.0159 0.0077 0.0088 0.0243 0.0378

M31 0.9840** 0.9911** 0.9702** 0.9259** 0.7652** 0.6104** 0.5621** 0.6339** 0.7040** 0.6365** 0.6441** 0.5718**

M32 0.9840** 0.9911** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 1.0000** 0.9812** 0.6587** 0.5718**

M33 0.9874** 0.9911** 0.9702** 0.9259** 0.7391** 0.5047** 0.5621** 0.6339** 0.7040** 1.0000** 1.0000** 1.0000**

M34 0.9840** 0.9758** 0.9702** 0.9259** 0.7426** 0.4510** 0.3354** 0.3251** 0.2202* 0.1742* 0.0794 0.0483

M41 0.9544** 0.6851** 0.3049** 0.0710 0.0285 0.0665 0.0968 0.1878* 0.2202* 0.1868* 0.0794 0.0347

M42 0.4950** 0.5663** 0.2192* 0.0710 0.0285 0.0199 0.0210 0.0314 0.0267 0.0493 0.0401 0.0319

M43 0.4912** 0.8209** 0.8950** 0.8706** 0.7652** 0.6104** 0.5621** 0.6339** 0.4554** 0.2297* 0.0794 0.0483

M44 0.0740 0.4184** 0.2192* 0.0184 0.0163 0.0229 0.0436 0.0236 0.0176 0.0114 0.0062 0.0037

DD 0.0568 0.1746* 0.2192* 0.1955* 0.1579* 0.1125* 0.0652 0.0290 0.0048 0.0002 0.0000 0.0000

AR1 0.9834** 0.6851** 0.2847** 0.1215* 0.0765 0.0832 0.1093* 0.0520 0.0267 0.0254 0.0324 0.0359

Nota: os modelos com um asterisco pertencem ao MCS com 90% de probabilidade, enquanto os modelos com dois asteriscos, 75%

Fonte: Elaboração própria

Horizonte de projeção
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar se a desagregação de dados em âmbito regional contribui 

para projetar o IPCA num horizonte de até 12 meses com maior acurácia em comparação a 

projeções do índice agregado diretamente, ou desagregação dos componentes do índice 

nacional, considerando a metodologia analisada na pesquisa. A técnica de modelagem partiu 

de um modelo autoregressivo univariado, bastante difundido na literatura e adicionou algumas 

variações com auxílio do algoritmo Autometrics e do software OxMetrics 7. A avaliação dos 

resultados foi feita por meio do tradicional EQM e de uma técnica relativamente recente na 

literatura, conhecida como Model Confidence Set. 

No geral, há indicações de que a desagregação regional pode contribuir para melhorar a 

qualidade das previsões, embora esse resultado não tenha sido muito estatisticamente 

significante para as previsões fora da amostra para o período dezembro/2006 a outubro/2016, 

o que, conforme já exposto, parece estar relacionado às distorções no IPCA em anos recentes 

decorrentes de políticas típicas de controle de tarifas e seguidas pela correção de preços em 

um curto espaço de tempo. Já com uma amostra mais restrita (no período compreendido entre 

dezembro/2006 a dezembro/2012), o resultado se mostra mais favorável, sobretudo para os 

últimos três meses de projeção. Vale destacar que as projeções feitas por meio da agregação 

dos índices gerais previstos de cada uma das 11 regiões tiveram bom desempenho dentre os 

modelos e se trata de uma estimação relativamente simples se comparada a desagregações por 

grupos e regiões (99 variáveis), que apresentou desempenho inferior em boa parte do tempo. 

Os resultados se mostraram um pouco diferentes dos reportados por Carlo e Marçal (2016), 

que mostraram indicações mais claras de contribuição favorável da desagregação por grupos e 

itens do IPCA nacional, principalmente para os horizontes mais curtos de projeção. Cabe 

ponderar, que a especificação dos modelos (SARIMA com menor número de parâmetros) 

aplicada naquele trabalho é diferente da estimada aqui. Além disso, o período de análise 

também é mais curto. Ainda assim, no geral os resultados corroboram aquela e outras 

pesquisas que apontam ganhos para a estratégia de desagregação dos dados. 
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Possíveis extensões a este trabalho podem se concentrar em diferentes formas de estimar as 

variáveis por meio de modelos mais sofisticados, como por exemplo, a abordagem VAR. 

Além disso, uma comparação com um nível maior de desagregação do IPCA por itens – pelos 

52 itens em lugar de apenas nove grupos – e regiões seria uma boa estratégia tendo em vista 

que esse nível de desagregação foi o que apontou o melhor desempenho em Carlo e Marçal 

(2016). Pode ser testada também uma análise de projeções de médio prazo, de até 24 meses à 

frente, por exemplo, a fim de verificar se algum modelo se destaca mais num horizonte além 

dos 12 meses. Alternativamente, pode-se ainda aplicar técnicas de combinação de projeções, 

que podem trazer uma eficiência maior tendo em vista que os modelos podem ser afetados de 

forma diferente por fenômenos diversos na dinâmica das séries, como outliers e quebras 

estruturais. A abordagem empregada por Hendry e Hubrich (2006), com uso de informação 

desagregada no modelo agregado, em vez de prever as variáveis separadamente, é outra 

possibilidade de extensão. 
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APÊNDICE 

Apêndice A – Gráficos do IPCA 
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Apêndice B – Pesos do IPCA para os grupos e regiões na data de incorporação das POFs.  

 

 

 

 

  

Pesos do IPCA por grupos e regiões em janeiro de 1996*

Brasil Belém Belo Horizonte Brasília Curitiba Fortaleza Goiânia Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo

0 Índice Geral 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

1 Alimentação e Bebidas 26.5369 31.7810 25.4291 21.9347 25.1619 33.3945 20.2855 24.9890 32.1175 29.0981 30.9254 25.2734

2 Habitação 14.5101 11.3945 15.1581 17.7414 12.0558 12.2153 14.4333 12.1147 11.7546 14.5212 11.6629 16.2884

3 Artigos de residência 7.4427 6.6732 6.3921 7.9446 9.0411 8.0187 7.4990 7.5695 8.2568 7.1356 7.6584 7.3552

4 Vestuário 10.3731 10.9489 10.6820 10.5319 12.7418 10.1808 11.1490 12.3675 10.6290 9.3170 11.8224 9.3731

5 Transportes 16.0400 13.2039 15.0788 17.5186 14.4797 13.6809 16.7166 16.0311 14.2786 15.2607 15.2376 17.4266

6 Saúde e cuidados pessoais 9.4279 9.7723 9.3803 8.1046 11.8058 8.3863 12.4011 10.4622 8.9510 8.8474 6.8606 9.2834

7 Despesas pessoais 11.1538 11.7063 12.6461 10.7606 10.6023 9.9652 12.4769 12.3251 9.2592 11.5976 9.8860 10.7944

8 Educação 3.7869 3.6772 4.3462 4.3417 3.0428 3.3737 4.3251 3.5235 4.1891 3.4888 5.4363 3.5559

9 Comunicação 0.7286 0.8427 0.8871 1.1218 1.0688 0.7846 0.7135 0.6176 0.5642 0.7336 0.5104 0.6497

* Pesos de janeiro de 1996, mas a alteração da POF foi em janeiro de 1991

Fonte: IBGE

Pesos do IPCA por grupos e regiões na data de incorporação pela POF 1995 -1996 (ago/99).

Brasil Belém Belo Horizonte Brasília Curitiba Fortaleza Goiânia Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo

0 Índice Geral 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

1 Alimentação e Bebidas 22.2974 27.4124 21.4554 21.4957 19.8731 28.5567 17.7851 22.6578 26.7478 22.4441 26.5650 21.0287

2 Habitação 16.2888 14.2732 13.6767 14.9027 13.8548 11.8140 15.7623 13.9677 13.9769 19.5135 12.6008 18.5500

3 Artigos de residência 5.9764 5.2763 6.2446 5.5440 7.0092 5.8731 4.3925 7.0641 6.2804 5.3643 5.8565 5.9163

4 Vestuário 5.6816 6.7548 6.2401 6.0338 6.6768 6.4060 6.3696 6.9671 6.0564 4.5341 6.6814 4.9355

5 Transportes 19.9933 15.0694 19.9610 23.6678 22.3142 17.3579 20.9299 20.5613 16.6846 19.6165 16.6110 20.8441

6 Saúde e cuidados pessoais 11.4714 12.5548 11.6549 10.0129 11.4690 10.4239 12.3891 10.4490 12.2460 11.4495 11.7212 11.5679

7 Despesas pessoais 9.9032 8.8270 11.6480 9.7631 9.9199 9.1072 9.7961 11.1910 9.3116 9.5779 8.8167 9.7199

8 Educação 4.9743 5.4134 4.8156 3.4680 5.4492 5.8571 6.8639 4.6054 5.5834 4.3839 6.1962 4.7488

9 Comunicação 3.4135 4.4186 4.3037 5.1121 3.4337 4.6040 5.7114 2.5366 3.1127 3.1161 4.9511 2.6887

Fonte: IBGE

Pesos do IPCA por grupos e regiões na data de incorporação pela POF 2002 -2003 (jul/06).

Brasil Belém Belo Horizonte Brasília Curitiba Fortaleza Goiânia Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo

0 Índice Geral 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

1 Alimentação e Bebidas 20.2879 28.5672 20.6172 16.5015 18.9896 22.5549 17.9618 20.2515 24.2177 20.7596 22.7223 18.6223

2 Habitação 13.7079 10.2746 14.1769 14.4205 13.9456 14.3028 14.3544 14.9652 13.3967 14.9716 10.8003 13.5054

3 Artigos de residência 4.8371 5.5914 4.4657 3.6095 4.9951 4.1696 4.4716 5.4202 4.8337 4.4674 4.6582 5.1070

4 Vestuário 6.5229 8.6226 6.4759 7.0589 6.4145 7.2734 6.8661 7.1981 7.4319 5.1678 8.3191 6.0066

5 Transportes 20.9585 14.1254 20.7197 23.0023 24.3167 18.6426 24.4966 19.2352 16.7245 21.1120 19.0752 22.1369

6 Saúde e cuidados pessoais 10.7483 13.0061 10.1830 10.9170 9.7378 12.3837 10.1666 10.6257 12.3801 11.0957 12.7611 9.9945

7 Despesas pessoais 9.2604 9.0745 9.4964 10.1907 9.5329 7.7770 7.3751 10.2661 8.1806 8.0839 8.6290 9.9178

8 Educação 7.1207 5.4171 7.0300 7.9860 6.4724 6.5757 7.7021 6.4052 6.0277 7.1085 6.6687 7.8488

9 Comunicação 6.5564 5.3211 6.8354 6.3136 5.5955 6.3203 6.6058 5.6328 6.8073 7.2336 6.3662 6.8607

Fonte: IBGE

Pesos do IPCA por grupos e regiões na data de incorporação pela POF 2008 -2009 (jan/12).

Brasil Belém Belo Horizonte Brasília Curitiba Fortaleza Goiânia Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo

0 Índice Geral 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

1 Alimentação e Bebidas 23.1237 32.0015 20.8404 20.8060 22.2488 29.4595 22.3917 23.7535 24.9900 22.3370 25.2885 21.8455

2 Habitação 14.6169 12.1479 15.2827 14.9634 15.4766 14.0213 15.2068 13.8078 13.5309 16.4162 14.1834 14.2576

3 Artigos de residência 4.6758 5.6793 5.4319 5.1877 4.6515 5.0701 4.4867 5.0204 5.5813 3.9737 5.0263 4.1526

4 Vestuário 6.6692 9.3929 6.8392 6.3864 7.4251 8.1965 6.1684 7.2283 8.2697 5.1904 7.4612 5.9505

5 Transportes 20.5421 13.7599 20.6097 21.6611 22.1729 17.1501 22.5406 20.1207 16.3951 18.7586 21.1586 22.4153

6 Saúde e cuidados pessoais 11.0936 10.5512 10.8586 9.8485 11.1494 9.6846 10.3418 11.1344 12.7383 11.7389 10.1254 11.3372

7 Despesas pessoais 9.9420 7.8447 10.9285 10.5021 9.2415 8.3259 10.0718 9.9960 9.3919 10.7315 8.0172 10.3807

8 Educação 4.3735 4.5025 4.2381 5.0037 3.1819 4.0399 3.9727 4.1974 4.4909 4.7693 4.0359 4.6704

9 Comunicação 4.9631 4.1202 4.9709 5.6411 4.4521 4.0522 4.8196 4.7415 4.6120 6.0844 4.7035 4.9902

Fonte: IBGE
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