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RESUMO 

 

Este trabalho propõe a desagregação por componentes de localidade do 

índice de inflação no Brasil como forma de melhorar o desempenho preditivo de 

modelos econométricos. Foram desenvolvidos modelos autorregressivos com ou 

sem variáveis macroeconômicas explicativas para se avaliar como a 

desagregação impacta em cada um deles.  Além disso, foram utilizados dois 

testes estatísticos para se comparar o desempenho dos modelos, o Model 

Confidence Set e o Superior Predictive Ability. Observou-se que para curto 

prazo, como horizontes de até 3 meses, modelos autorregressivos de 1ª ordem 

possuem desempenho imbatível, ao passo que para horizontes mais distantes, 

modelo macroeconômicos e desagregados geram previsões estatisticamente 

superiores.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Desagregação por Localidade, Modelos Econométricos,  
       Desempenho de Previsão 
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ABSTRACT 

 

This work proposes the disaggregation of locality components from 

Brazil´s inflation index to enhance predictive performance of econometric models. 

Autorregressive models were implemented with or without explicative 

macroeconomic variables, in order to evaluate how the disaggregation affects 

each one of them. Besides that, it has been used two statistical tests to compare 

model forecast performance, the Model Confidence Set and the Superior 

Predictive Ability. For short term, up to 3 months, autorregressive models showed 

unachievable performance, whereas for longer terms, macroeconomic 

disaggregated models generate statistically superior forecasts. 

 

 

 

 

 

Keywords: Disaggregation by Locality, Econometric Models,  
         Forecast Performance 
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1. Introdução 

O ramo da Macroeconomia é responsável por estudar e construir relações 

entre diversas variáveis que, a partir de um primeiro momento poderiam parecer 

desconexas, mas que, através da análise empírica e construção de modelos do 

comportamento dos agentes econômicos de forma agregada, explicam de maneira 

satisfatória os rumos e as consequências de uma determinada economia. 

Dentre as variáveis macroeconômicas, podemos citar como mais 

conhecidas: o produto, a taxa de juros, a taxa de câmbio e a inflação de preços. Embora 

existam inúmeros modelos que incluem estas e outras variáveis, que afetam a 

complexidade dos mesmos, o foco deste trabalho será somente a interação do produto 

e da política econômica sobre o índice de preços, relação bastante difundida e 

conhecido no meio acadêmico como Curva de Phillips. 

Tendo em vista esse conceito, buscou-se chegar a um modelo 

macroeconométrico que apresentasse desempenho superior às estruturas ordinárias do 

meio acadêmico. A proposição para se chegar a uma maior capacidade explicativa é a 

realização das estimativas nos componentes desagregados de localidade do índice de 

inflação, com o seu posterior agrupamento, em vez de se aplicar o modelo diretamente 

no índice agregado. 

A amostra utilizada neste estudo contempla cerca de 23 anos de dados 

macroeconômicos brasileiros, remetendo à quase totalidade da história do Plano Real 

e do controle da hiperinflação. Durante este largo período, a cesta de composição do 

índice oficial de inflação também foi sendo atualizado, fato este que também foi 

considerado e incorporado nos modelos de desagregação implementados. 

De modo a facilitar a compreensão do leitor, esse trabalho foi organizado 

em 6 capítulos, a começar por essa breve introdução. O próximo capítulo trata da 

literatura científica sobre o tema, apresentando os trabalhos teóricos e empíricos que 

motivaram esta análise. Em seguida, é apresentado o conjunto de dados utilizado, tanto 

para a pesquisa qualitativa quanto descritiva, assim como a sua própria fonte. No quarto 

capítulo, a metodologia aplicada neste estudo é detalhada, incluindo os aspectos 

matemáticos que foram considerados na análise em questão. Na sequência, os 

resultados obtidos são compilados e apresentados de maneira consolidada e concisa, 

cujas conclusões extraídas compõem o capítulo final. 
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2. Revisão da Literatura 

O ponto de partida deste estudo foi o trabalho de Stock e Watson (1999), 

onde uma análise generalista sobre a inflação nos Estados Unidos da América (EUA) é 

apresentada, demonstrando a relação proposta na Curva de Phillips, e como as 

previsões podem se tornar mais acuradas ao se integrar outras variáveis 

macroeconômicas que ajudam a explicar a dinâmica dos preços de uma economia. 

Uma vez modelado o comportamento da inflação sob a luz da teoria 

macroeconômica e utilizando o ferramental descrito em Box e Jenkins (1976), que 

apresenta o desenvolvimento matemático de estimações econométricas para séries de 

tempo, pode-se lançar mão do trabalho de Bates e Granger (1969), que propõe que a 

associação ponderada de previsões de um mesmo fenômeno com modelagens distintas 

leva a uma redução do erro quadrático médio das previsões. Contudo, no presente 

estudo, utilizar-se-á o conceito de combinação de previsões de maneira distinta do 

trabalho original, já que este se referia a estimações de diferentes modelos para uma 

mesma série, ao passo que aquele usará diferentes séries de tempo, que formam o 

índice agregado, agregando estimações de um mesmo modelo com pesos fixos, 

definidos na própria constituição do índice.  Ademais, esse conceito vai ao encontro do 

trabalho de Hendry e Hubrich (2006), que analisaram o resultado de previsões para 

variáveis de interesse utilizando informação agregada e desagregada, e observam que, 

em algumas situações, há melhoria de desempenho na previsão. 

Como forma de comparação de modelos, Diebold e Mariano (1995) 

formularam um teste estatístico para avaliar, dentre possíveis modelos de previsão, qual 

ou quais possuem desempenho estatisticamente superior aos demais. Na esteira do 

desenvolvimento teórico para comparação de modelos, pode-se citar o Superior 

Predictive Ability de Hansen (2005) e o Model Confidence Set de Hansen, Lunde e 

Nason (2011), que são testes estatísticos mais modernos para avaliar diversos modelos 

simultaneamente. 

 

3. Dados 

3.1. Variáveis Macroeconômicas 

A variável de interesse no presente estudo é a inflação no Brasil. Dentre os 

inúmeros índices pesquisados e publicados em canais oficiais do governo e instituições 
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independentes, o definido como inflação oficial do país é o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), índice este divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). De acordo com o IBGE: 

 “O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC 

efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao 

consumidor, tendo como unidade de coleta estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços 

públicos e domicílios (para levantamento de aluguel e condomínio). O 

período de coleta (...) do IPCA estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do 

mês de referência. A população-objetivo (...) do IPCA abrange as 

famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (hum) e 40 

(quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, 

e residentes nas áreas urbanas das regiões. ”  

Fonte: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultinpc.shtm 

 

O índice de preços é um índice cumulativo das variações nominais de uma 

cesta de produtos, pesquisada em 13 regiões metropolitanas brasileiras. São elas: 

 

Tabela 1: Regiões Metropolitanas Partícipes do IPCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região Norte 

Belém - PA 

Região Nordeste 

Fortaleza - CE 

Recife - PE 

Salvador - BA 

Região Centro-Oeste 

Goiânia - GO 

Brasília - DF 

Campo Grande - MS 

Região Sudeste 

Belo Horizonte - MG 

Rio de Janeiro - RJ 

São Paulo - SP 

Grande Vitória - ES 

Região Sul 

Curitiba - PR 

Porto Alegre - RS 
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Pode-se estabelecer um índice de preços para cada região metropolitana 

pesquisada, formada a partir dos preços ponderados da cesta de produtos própria 

daquela localidade. Escolhendo-se arbitrariamente o início da série regional como 

sendo o valor do índice nacional para a data de referência (Jan/1995 / IPCA = 1033.74), 

os índices compostos mês a mês possuem o seguinte perfil: 

 

 

Gráfico 1: Índice por Região Metropolitana 

 

Vale ressaltar que as pesquisas em Vitória e Campo Grande começaram 

apenas em Jan/2014, de sorte que essas séries não possuem o mesmo número de 

observações que as outras 11 regiões pesquisadas. Para que se possa utilizar o modelo 

de maneira consistente, essas cidades foram excluídas do procedimento. 

As variações são combinadas de modo ponderado para formar o índice 

agregado. Todavia, com o passar dos anos, a ponderação de cada índice foi sendo 

revisada de modo a representar mais fidedignamente a perda de poder de compra do 

país como um todo. O histórico de pesos pode ser visto na tabela abaixo: 
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Tabela 2: Pesos por Região Metropolitana 

Válido a partir 

de  Jan/1996 Jan/2003 Jul/2006 Jan/2012 Jan/2014 

Belém 3.78% 4.19% 4.15% 4.65% 4.65% 

Fortaleza 3.28% 3.89% 3.87% 3.49% 3.49% 

Recife 4.18% 4.10% 4.10% 5.05% 5.05% 

Salvador 6.17% 6.89% 6.87% 7.35% 7.35% 

Belo Horizonte 9.05% 10.79% 10.83% 11.23% 10.86% 

Rio de Janeiro 13.34% 13.69% 13.68% 12.46% 12.06% 

São Paulo 36.13% 33.07% 33.06% 31.68% 30.67% 

Curitiba 7.46% 7.39% 7.42% 7.79% 7.79% 

Porto 9.15% 8.89% 8.92% 8.40% 8.40% 

Goiânia 3.78% 3.70% 3.73% 4.44% 3.59% 

Brasília 3.68% 3.40% 3.37% 3.46% 2.80% 

Vitória 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.78% 

Campo Grande 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% 

Fonte: IBGE – SNIPC 2014                        . 

Como pode-se verificar acima, houve diversas mudanças de pesos entre as 

regiões, cada vez que a metodologia de pesquisas de preços foi sendo atualizada, 

porém esse fato não altera a proposição inicial do estudo. Como as séries de Vitória e 

Campo Grande não farão parte do modelo final, seus pesos foram proporcionalmente 

distribuídos entre os das outras cidades, arredondados na sexta casa decimal, de forma 

que a tabela de ponderação de fato utilizada no estudo é a seguinte: 

Tabela 3: Pesos Atualizados por Região Metropolitana 

Válido a partir 

de  Jan/1996 Jan/2003 Jul/2006 Jan/2012 Jan/2014 

Belém 3.78% 4.19% 4.15% 4.65% 4.8082% 

Fortaleza 3.28% 3.89% 3.87% 3.49% 3.6087% 

Recife 4.18% 4.10% 4.10% 5.05% 5.2218% 

Salvador 6.17% 6.89% 6.87% 7.35% 7.6000% 

Belo Horizonte 9.05% 10.79% 10.83% 11.23% 11.2294% 

Rio de Janeiro 13.34% 13.69% 13.68% 12.46% 12.4703% 

São Paulo 36.13% 33.07% 33.06% 31.68% 31.7134% 

Curitiba 7.46% 7.39% 7.42% 7.79% 8.0550% 

Porto 9.15% 8.89% 8.92% 8.40% 8.6858% 

Goiânia 3.78% 3.70% 3.73% 4.44% 3.7121% 

Brasília 3.68% 3.40% 3.37% 3.46% 2.8953% 
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Compondo o índice com a inflação acumulada, pode-se construir a seguinte 

curva: 

 

Gráfico 2: IPCA em Nível 

 

Fazendo a primeira diferença, chega-se à variação de preços no intervalo 

de tempo, no caso, um mês, o que é a inflação mensal de fato: 

 

 

Gráfico 3: Inflação Mensal 
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Dentro da teoria econômica, existe a chamada Curva de Phillips, que modela 

o comportamento da variação dos preços frente a diversas variáveis macroeconômicas, 

sendo as mais relevantes a taxa de juros e o hiato do produto.  

No Brasil, a taxa de juros nominal é denominada Taxa SELIC, definida a 

cada 6 ou 7 semanas pela Banco Central do Brasil (BCB), através do seu Comitê de 

Política Monetária (COPOM). O histórico da Taxa Selic possui o seguinte perfil: 

 

Gráfico 4: Taxa de Juros Selic 

 

Como o hiato do produto não é uma variável macroeconômica diretamente 

observável, uma proxy deverá ser usada para que se possa extrair essa informação 

indiretamente. O Produto Interno Bruto (PIB) seria a escolha de interesse, contudo, 

devido a indisponibilidade de dados para o período analisado, optou-se pela Produção 

Industrial. Cusinato, Minella e Pôrto Júnior (2010) justificam o seu uso principalmente 

em trabalhos de pesquisas com periodicidade mensal e dependentes de informações 

recentes sobre o estado da economia, dado que a medida é divulgada com uma 

defasagem de apenas um mês. Além disse, se fez necessário utilizar a Produção 

Industrial a nível nacional, já que as séries municipais estão disponíveis somente para 

meses após Jan/2002 e não cobrem todas as cidades representadas no índice de 

preços. De forma a normalizar os dados, os valores da Produção Industrial foram 

divididos por 100, para que esta variável ficasse na mesma ordem de grandeza dos 

outros dados. Essa constante de proporcionalidade em nada afeta os resultados e 

conclusões obtidas no estudo. 
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Gráfico 5: Produção Industrial em nível 

 

 

 

3.2. Estatística Descritiva 

A base de dados utilizados é composta de 275 observações de variação do 

índice de preços para 11 regiões metropolitanas, assim como para o índice agregado, 

275 observações de índice de Produção Industrial e 276 observações de taxa de juros.  

As séries iniciam-se em Jan/1995 e terminam em Dez/2017 com 

periodicidade mensal, cobrindo uma janela temporal de aproximadamente 23 anos. 

Para todos os efeitos, inflação no presente estudo será definida como o 

logaritmo da diferença entre os termos consecutivos de um índice de preços. A inflação 

agregada, a inflação regional, a taxa de juros básica e produção industrial possuem a 

seguinte análise descritiva: 

 

Tabela 4: Análise Descritiva dos Dados I 
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Tabela 5: Análise Descritiva dos Dados II 

 

 

 

4. Metodologia 

4.1. Modelos  

Neste trabalho, a inflação será modelada como uma variável 

autorregressiva, podendo ou não ser incluídas variáveis macroeconômicas explicativas. 

Ao todo, foram criados 8 modelos, cada qual com uma composição específica de 3 

estruturas. São elas: a desagregação geográfica da série, a inclusão de dados 

macroeconômicos e o tipo da janela de dados. 

 

a. Desagregação geográfica 

Em cada modelo testado, foram gerados  2 subtipos, nos quais se utilizaram 

o índice agregado como variável explicada ou um conjunto de índices regionais cuja 

agregação se daria a posteriori, considerando a previsão do índice de cada localidade 

e o respectivo peso na composição do índice final, de acordo com a Tabela 3. Com o 

objetivo de se definir o nível de agregação da série modelada, usou-se o rótulo IPCA 

(agregado) ou REGION (desagregação regional). 
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b. Inclusão de dados macroeconômicos 

Nessa modelagem, 2 subtipos foram desenvolvidos para cada modelo 

testado, nos quais poderiam ser incluídos ou não variáveis macroeconômicas 

explicativas, neste caso, taxa de juros e produção industrial, ou seja, a série poderia ser 

modelada como um fenômeno à luz da teoria econômica ou simplesmente como uma 

série temporal qualquer. O rótulo MACRO ou TIME foi usado para definir a inclusão ou 

não de fatores macroeconômicos nos modelos, respectivamente; 

 

c. Tipo de janela de dados 

Para cada modelo a ser testado, gerou-se 2 subtipos, nos quais foram 

considerados ou uma janela temporal crescente ou uma janela fixa e móvel, ou seja, 

poderia se utilizar todo o histórico disponível para se fazer a estimativa ou somente uma 

janela previamente definida contendo dados mais recentes da base. Assim sendo, 

arbitrou-se uma amostra de 184 observações, ou cerca de dois terços do total, para a 

estimação dos parâmetros de cada modelo apresentado. Para se definir cada tipo de 

janela nos modelos, usou-se o rótulo GW (growing window) ou MW (moving window); 

 

4.2. Equações 

Dada a construção definida acima, foram utilizadas 4 equações distintas. 

São elas: 

• IPCA_TIME_GW / IPCA_TIME_MW 

   𝜋𝑡 = ∑ (𝛼𝑘𝐿𝑘𝜋𝑡)12
𝑘=1 + 𝐶 + 𝜀𝑡                             (1) 

• REGION_TIME_GW / REGION_TIME_MW 

𝜋𝑡 = ∑ 𝜇𝑗[∑ (𝛼𝑡
𝑗
𝐿𝑘𝜋𝑡

𝑗
)12

𝑘=1 + 𝐶𝑗 + 𝜀𝑡
𝑗
]11

𝑗=1                                (2) 

• IPCA_MACRO_GW / IPCA_MACRO_MW 

𝜋𝑡 = ∑ (𝛼𝑘𝐿𝑘𝜋𝑡 + 𝛽𝑘𝐿𝑘𝑖𝑡 + 𝛾𝑘𝐿𝑘+1𝑦𝑡)12
𝑘=1 + 𝐶 + 𝜀𝑡                   (3) 

• REGION_MACRO_GW / REGION_MACRO_MW 

𝜋𝑡 = ∑ 𝜇𝑗[∑ (𝛼𝑡
𝑗
𝐿𝑘𝜋𝑡

𝑗
+ 𝛽𝑡

𝑗
𝐿𝑘𝑖𝑡 + 𝛾𝑡

𝑗
𝐿𝑘+1𝑦𝑡)12

𝑘=1 + 𝐶𝑗 + 𝜀𝑡
𝑗
]11

𝑗=1                 (4) 
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Onde:  𝜋𝑡 é a inflação agregada; 

𝜋𝑡
𝑗
 é a inflação da região 𝑗; 

 𝑖𝑡 é taxa de juros; 

𝑦𝑡 é a produção industrial; 

𝜇𝑗 é o peso relativo no índice de cada região, como consta na Tabela 3; 

𝐿 é o operador defasagem; 

𝐶 e 𝐶𝑗 são constantes; 

𝛼𝑘, 𝛼𝑡
𝑗
, 𝛽𝑘, 𝛽𝑡

𝑗
, 𝛾𝑘, 𝛾𝑡

𝑗
 são parâmetros a serem estimados e; 

𝜀𝑡 e 𝜀𝑡
𝑗
 são erros normalmente distribuídos. 

 

4.3. Benchmarks 

Para que esta técnica seja comparável com outros estudos, foram incluídos 

alguns benchmarks padrões. Os modelos-padrão escolhidos foram: 

• Double Difference Seasonal: DDS; 

𝜋𝑡 = 𝜋𝑡−12 + 𝜀𝑡                                    (5) 

• AR(1) com janela crescente: AR1_GW; 

𝜋𝑡 = 𝜌𝜋𝑡−1 + 𝐶 + 𝜀𝑡                                      (6) 

• AR(1) com janela fixa e móvel: AR1_MW; 

𝜋𝑡 = 𝜌𝜋𝑡−1 + 𝐶 + 𝜀𝑡                                      (7) 

• AR(1) com janela crescente com dummy sazonal: ARS_GW; 

𝜋𝑡 = 𝜌𝜋𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑘𝐷𝑘𝑡
12
𝑘=1 + 𝜀𝑡                                  (8) 

• AR(1) com janela fixa e móvel com dummy sazonal: ARS_MW. 

𝜋𝑡 = 𝜌𝜋𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑘𝐷𝑘𝑡
12
𝑘=1 + 𝜀𝑡                                 (9) 

Onde:   𝐷𝑘𝑡 é uma dummy sazonal definida como: 

𝐷𝑘𝑡 = {
1, 𝑠𝑒 (𝑡 𝑚𝑜𝑑 12) = 𝑘
0, 𝑠𝑒 𝑛ã𝑜                      

                                (10) 

𝜌 e 𝛽𝑘 são parâmetros a serem estimados. 
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Para os modelos com variáveis macroeconômicas, um adendo se faz 

necessário: a justificativa para se utilizar a produção industrial a nível Brasil em vez de 

uma variável local é que se postulou que há plena mobilidade de capitais e pessoas no 

território brasileiro. Dessa forma, há uma conurbação econômica no país que distribui 

de maneira razoavelmente igualitária os níveis de produção por toda a economia, 

tornando possível, portanto, sintetizar toda essa dinâmica através de um único 

indicador.  

 

4.4. Métrica de Comparação 

Dado que o objetivo é verificar se a proposição deste estudo gera ganho de 

desempenho de previsão, os modelos devem ser submetidos a alguma métrica que 

permita avaliar, sob uma ótica estatística, se uma determinada construção é 

significativamente superior a outra em se tratando de capacidade preditiva.  

Dentre as diversas maneiras de se comparar resultados de previsão, 

escolheu-se o Model Confidence Set (MCS) e a Superior Predictive Ability (SPA). A 

principal vantagem destas duas métricas é que os testes estatísticos já estão 

implementados no pacote “MulCom 3.0” para o software “Oxmetrics 7”. 

 

a. Model Confidence Set 

O MCS é um teste desenvolvido por Hansen, Lunde e Nason (2011) que, 

para uma dada função de perda, (i.e., Erro Quadrático Médio ou o Desvio Médio 

Absoluto), seleciona um conjunto de modelos que irá conter o melhor modelo, 

considerando um nível de confiança. Ele avalia simultaneamente diversos modelos e 

gera um índice que representa a probabilidade de os respectivos modelos pertencerem 

a esse conjunto. 

O teste considera um conjunto 𝑀0 que contém todos os modelos e define o 

desempenho relativo do modelo 𝑖 com relação ao modelo 𝑗 como sendo: 

𝑑𝑖𝑗,𝑡 = 𝐿(𝑌𝑡 , �̂�𝑖,𝑡) − 𝐿(𝑌𝑡 , �̂�𝑗,𝑡),      ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑀0                      (11) 

com 𝐿(𝑌𝑡 , �̂�𝑖,𝑡) sendo a função de perda do modelo 𝑖 que previu o valor �̂�𝑖,𝑡 para um valor 

observado 𝑌𝑡. 

Um outro conjunto, chamado 𝑀∗, é definido como sendo: 

𝑀∗ ≡ {𝑖 ∈ 𝑀0: 𝐸[𝑑𝑖𝑗,𝑡] ≤ 0,      ∀𝑗 ∈ 𝑀0}                     (12) 
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O objetivo do procedimento MCS é determinar 𝑀∗, removendo 

sucessivamente deste conjunto elementos que são significativamente inferiores aos 

demais, para uma hipótese nula dada por: 

𝐻0,𝑀: 𝐸[𝑑𝑖𝑗,𝑡] = 0,      ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑀 𝑒 𝑀 ⊂ 𝑀0                     (13) 

Pode-se representar o processo como o algoritmo abaixo: 

1. Defina 𝑀 = 𝑀0; 

2. Teste 𝐻0,𝑀 para um nível de significância 𝛼; 

3. Se a hipótese nula for rejeitada, utilize o critério de exclusão para remover de 𝑀0 

quaisquer modelos que não satisfaça as condições e repita o teste a partir do 

passo 1.  

A partir do momento em que a hipótese nula não puder ser rejeitada, o 

procedimento é encerrado e o conjunto 𝑀 dos elementos restantes é definido como  

Model Confidence Set.  

 

b. Superior Predictive Ability 

O SPA é um teste criado por Hansen (2005) no qual se define uma função 

de perda, como no teste MCS, e um benchmark. O objetivo deste teste é determinar se 

um ou mais modelos do conjunto avaliado possuem capacidade preditiva 

estatisticamente superior ao benchmark escolhido. 

Neste teste, define-se o desempenho relativo de um modelo 𝑘 pertencente 

ao conjunto avaliado 𝐴 com relação ao benchmark como sendo: 

𝑑𝑘,𝑡 = 𝐿(𝑌𝑡 , �̂�0,𝑡) − 𝐿(𝑌𝑡 , �̂�𝑘,𝑡)                                 (14) 

com 𝐿(𝑌𝑡 , �̂�𝑡) sendo a função de perda como definida no item anterior. 

A hipótese nula deste teste é que não existe nenhum modelo que exceda a 

performance do benchmark, ou seja: 

𝐻0: 𝜇𝑘 = 𝐸[𝑑𝑘,𝑡] ≤ 0,      ∀𝑘 ∈ 𝐴                          (15) 

O resultado do teste é a probabilidade de um determinado modelo 𝑘 

performar sistematicamente melhor que o benchmark escolhido. 
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5. Resultados 

5.1. Previsão 

Os horizontes de previsão escolhidos foram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 

meses, 9 meses e 12 meses à frente. Assim, cada modelo gerou 92 previsões menos o 

número em meses do horizonte em questão, considerando que a janela de estimação 

inicial possui 184 observações. 

 

5.2. Avaliação de Desempenho 

 

a. Erros de Previsão 

Uma vez de posse dos valores de previsão para todos os modelos e 

horizontes, podemos começar a analisar o desempenho individualmente. O resultado 

mais simples e direto que se pode obter é a comparação da previsão com o valor 

realizado, ou seja, o erro de previsão. Nas próximas seções, os resultados de testes 

estatísticos mais elaborados serão apresentados. 

Tabela 6: Erro Quadrático Médio por Horizonte de Tempo 
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A tabela acima mostra os erros quadráticos médios de cada um dos 13 

modelos implementados para todos os horizontes de tempo considerados. Em 

destaque, os menores erros para cada um dos horizontes.  

Para uma melhor visualização deste resultado, os valores da tabela acima 

foram plotados: 

 

Gráfico 6: Erro Quadrático Médio por Horizonte de Tempo 

 

Pode-se notar 3 grupos de modelos: os que performam sistematicamente 

pior para todos os horizontes; e outros 2 que possuem desempenho similar até 3 meses, 

mas que há um descolamento para horizontes mais distantes. Todavia, faz-se 

necessário determinar quais diferenças de desempenho preditivo são estatisticamente 

significativos. 

 

b. MCS 

Primeiramente, para se comparar modelos, escolheu-se a técnica de MCS, 

pois ela permite ser aplicada sem a necessidade de se definir um benchmark de 

referência a priori. Os números mostrados na tabela a seguir significam a probabilidade 

de um determinado modelo pertencer ao conjunto final, e será usado como 

representação do desempenho do mesmo. Neste trabalho, este valor será chamado de 

MCS p-valor sempre que se remeter a ele.  
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Tabela 7: Comparação entre Modelos 

 

MCS p-valor para todos modelos e horizontes            . 

De forma surpreendente, para horizontes até 3 meses, o modelo com o 

melhor índice, e até com expressiva vantagem com relação aos outros, é o AR1_GW, o 

que parece sugerir que a inflação nos meses subsequentes é devido a processos 

puramente autorregressivos, ou seja, a inflação inercial explica grande parte da variação 

da inflação realizada. Merece atenção o fato de que é preferível parametrizar o modelo 

incluindo toda a informação disponível, mesmo quando evidências sugerem quebras 

estruturais no regime de inflação, visto que o modelo AR1_MW, que utiliza uma janela 

móvel e, portanto, contém dados mais recentes, performa sensivelmente pior. 

Quando é incluída sazonalidade no modelo, observa-se um resultado 

expressivamente pior para todos os horizontes. Isso porque os efeitos sazonais 

diminuem o fator autorregressivo, tornando o modelo menos sensível a choques que 

ocorrem naturalmente na inflação. 

Quando ao outro benchmark escolhido, o DDS, verificou-se um 

desempenho irrisório, uma vez que este modelo pressupõe uma inflação constante e 



27 
 

cíclica, situação virtualmente inexistente em um país emergente, com ciclos econômicos 

mais curtos e políticas econômicas diversas. 

Todavia, conforme há um distanciamento temporal, de 6 meses em diante, 

destacam-se os modelos IPCA_MACRO_MW e REGION_MACRO_GW, inclusive 

sendo capazes de superar ambos AR1 a um nível de 5% de significância para 9 e 12 

meses. 

 Os motivos são apresentados próxima seção, em que uma análise de 

sensibilidade de cada fator é feita separadamente, para que seja avaliada como cada 

segmentação de modelagem contribui para o resultado da previsão. 

 

c. SPA 

Em razão do desempenho superior nos testes MCS do modelo AR1_GW 

frente ao AR1_MW e DDS, aquele foi escolhido como benchmark de referência para 

aplicação da técnica SPA, enquanto os dois últimos foram desconsiderados. Todos os 

outros oito modelos construídos especificamente para este trabalho foram incluídos no 

conjunto de teste. 

A probabilidade de que nenhum modelo exceda o desempenho do 

benchmark, chamado SPA p-valor, é apresentado na tabela abaixo: 

Tabela 8: Resultado do Teste SPA 

 

SPA p-valor para todos modelos e horizontes            . 

Para horizontes até 3 meses, o melhor modelo dentre os testados foi o 

IPCA_TIME_MW. Contudo, o benchmark se mostra imbatível para estes períodos. Para 

6 meses, o modelo IPCA_MACRO_MW se destaca. A partir de então, o modelo 

REGION_MACRO_MW é o que possui o melhor desempenho, inclusive rejeitando a 

hipótese nula do teste a um nível de significância de 1%. Todos estes resultados 

completamente alinhados com os obtidos anteriormente através da técnica MCS. 
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5.3. Análise da Estrutura dos Modelos 

Após se avaliar os modelos globalmente, foi feita uma análise de como cada 

um dos fatores de segmentação previamente descritos influenciam o desempenho da 

previsão. Para isso, isolou-se os modelos em subgrupos com características idênticas 

a menos daquela que se deseja verificar o impacto. Para esta análise, foi utilizada 

somente a técnica MCS. 

 

a. Tipo de janela de dados 

Nesta etapa, buscou-se analisar o impacto que cada tipo de janela de dados 

poderia ter no resultado. Para esta análise, há 6 subconjuntos de modelos nos quais é 

possível isolar o efeito da janela. Os subconjuntos com os respectivos índices MCS são 

apresentados na tabela abaixo: 

 

Tabela 9: Influência do Tipo de Janela 

 

MCS p-valor para todos modelos e horizontes, segmentado por tamanho da janela de dados            . 

Os dados acima permitem dizer que, em linhas gerais, a janela móvel 

apresenta um desempenho melhor, com exceção dos modelos AR1, que possuem um 

comportamento, de certa forma, ambíguo. 
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Os modelos que tratam a série como um índice de preços, contendo, 

portanto, fatores autorregressivos em um dado regime, se beneficiam da manutenção 

das observações mais recentes. Este resultado não é exatamente surpreendente, 

especialmente quando se considera que a inflação no Brasil passou por diversas 

quebras estruturais nos últimos 20 anos, devido às variadas políticas econômicas 

aplicadas e às crises internas e externas pelo qual o país atravessou. 

 

b. Inclusão de dados macroeconômicos   

Para esta análise, há 4 subconjuntos de modelos, já que não há 

necessidade de considerar o AR1. Os subconjuntos com os respectivos índices MCS 

são apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 10: Influência da Componente Macro 

 

MCS p-valor para todos modelos e horizontes, segmentado por inclusão de dados macroeconômicos            . 

Percebe-se, tanto para modelos GW quanto MW, algum ganho devido à 

consideração da componente macro quando se olha para horizonte mais distantes, 

como 6 meses ou mais, demonstrando que parte da variação do índice de preços pode 

ser explicado pela atividade econômica e pela taxa básica de juros. Este resultado 

sugere que os canais de transmissão do crescimento do produto e da política econômica 

possuem atrasos temporais para que possam, de fato, afetar o comportamento da 

inflação. 
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c. Desagregação geográfica 

Por último, avaliou-se a contribuição isolada da desagregação geográfica do 

índice, principal proposição deste estudo. Da mesma maneira que o item anterior, 

existem 4 subconjuntos em que é possível verificar o impacto desta modelagem. São 

eles:  

Tabela 11: Influência da Desagregação Geográfica 

 

MCS p-valor para todos modelos e horizontes, segmentado por tipo de agregação            . 

Nota-se acima uma predominância de modelos de índice agregado com 

performance superior. Todavia, conforme se alonga o horizonte, percebe-se que o 

desempenho dos modelos com desagregação regional apresenta uma tendência de 

melhoria, até que para 12 meses, conseguem surpassar os modelos agregados. 

Quando levado em consideração somente os modelos MW, que possuem 

resposta mais rápida a choques de inflação, também é possível observar que o ganho 

de previsão se dá mais expressivamente em modelos MACRO, o que sugere que a 

política econômica influencia a nível local as diferentes regiões metropolitanas 

consideradas nos modelos e não somente a nível nacional.  

Entretanto, conforme visto anteriormente, a modelagem macroeconômica 

necessita de um distanciamento temporal para que ajude a explicar o comportamento 

dos preços. Este fato justificaria em parte o motivo de a desagregação agregar valor ao 

modelo somente para horizontes longos, da mesma maneira que a inclusão de fatores 

macroeconômicos. 
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5.4. Previsões 

Para uma melhor visualização gráfica do desempenho dos modelos, foram 

plotadas as previsões do modelo mais completo, com janela móvel, componente macro 

e desagregação geográfica (REGION_MACRO_MW), junto aos benchmarks (AR1_GW, 

AR1_MW, ARS_GW, AR_MW e DDS), assim como a inflação realizada (IPCA_OBS), 

para todos os horizontes considerados. Dessa forma, é possível ver os desvios das 

previsões, assim como as respostas aos choques de inflação: 

 

 

 

 

Gráfico 7: Previsões para Diversos Horizontes de Tempo 
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6. Discussão 

6.1. Comparação com a Literatura 

É extensa a variedade de trabalhos na literatura científica que sugerem 

modelagens de modo a incrementar o desempenho de preditores de inflação, cada qual 

com uma devida particularidade, limitada somente aos avanços da teoria econométrica, 

do desenvolvimento das ferramentas matemáticas e da imaginação de seu idealizador. 

Podemos citar o trabalho de Marçal e Carlo (2016), que sugere uma 

desagregação ainda mais granular, modelando o comportamento de preços de produtos 

e serviços de forma inteiramente desagregada para depois reconstruir o índice de 

preços agregado. Ou então o estudo de Marçal e Moriya (2016), que não coloca 

nenhuma restrição ao modelo final, somente inclui uma base de dados imensa e, através 

da metodologia de seleção Autometrics, permite que os dados transcrevam quais 

variáveis são relevantes para explicar o fenômeno em questão, para um dado nível de 

significância. É interessante frisar que os resultados deste método vão ao encontro das 

observações aqui presentes com relação à soberania do modelo AR(1) em previsão de 

inflação para horizontes curtos, até 3 meses à frente. 

Também há o estudo apresentado por Figueiredo et al (2016), em nome do 

Banco Central do Brasil (BCB), que propõe uma diferenciação do comportamento da 

inflação de preços livre e preços administrados, e a respectiva modelagem dos canais 

de transmissão das variáveis macroeconômicas para cada uma dessas cestas de 

produtos. 

Seguindo esta linha de pensamento, pode-se continuar aprofundando a 

complexidade, tal como incluir a ancoragem de expectativas via meta de inflação, 

combinar diversos modelos parcialmente correlacionados, como visto em Garcia, 

Medeiros e Vasconcelos (2017), ou até mesmo propor uma quebra de paradigma, como 

em Moreno e Modenesi (2013), em que sugere que no Brasil vale a “Curva de Rangel”, 

em contraponto à “Curva de Phillips”.  

Em última instância, o que definirá se as hipóteses firmadas no início de um 

determinado estudo são válidas são o conjunto de dados, os testes estatísticos e a 

ratificação contra outros trabalhos publicados semelhantes. 
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6.2. Extensões e Limitações 

O principal objetivo deste estudo foi mostrar que, sob certas circunstâncias, 

é possível melhorar o desempenho preditivo de um modelo ao aplicá-lo às componentes 

desagregadas da variável explicada e reagrupar as previsões. 

Para atingir essa meta, preferiu-se utilizar um modelo macroeconômico mais 

simples, incluindo como variáveis explicativas somente produção industrial e taxa de 

juros, para que a influência da desagregação se tornasse mais evidenciada. O próximo 

passo seria implementar um modelo análogo mais complexo, considerando, por 

exemplo, expectativa de inflação e taxa de câmbio. 

Também não foi analisado como estas componentes de inflação interagem 

entre si e se há algum fator explicativo de um índice de uma cidade para o índice de 

uma outra. Caso isso se verifique, haveria uma gama de outras variáveis no modelo, 

que poderia contribuir positivamente para o desempenho da previsão. Neste caso, a 

metodologia deveria ser atualizada para consolidar todas estas interações, algo que não 

é possível ser feito da mesma maneira que este estudo. A ferramenta adequada para 

esta situação seria a Modelagem Global Vector Autorregressive (GVAR), trabalho 

desenvolvido por Pesaran et al (2004), que propõe uma abordagem para dados em 

painel que considera a inter-relação entre diversas variáveis, incluindo as explicativas. 

Outra consideração dada como hipótese nos modelos foi a de que tanto a 

política econômica quanto a produção econômica no nível nacional impactam de 

maneira similar todas as regiões metropolitanas do território brasileiro. Sabe-se que os 

canais de transmissão não se comportam da mesma maneira em uma situação tão 

heterogênea quanto cidades nas 5 regiões do país. Mesmo assim, não é muito restritivo 

supor que a taxa de juros do país pode ser utilizada para explicar fenômenos regionais, 

principalmente porque sequer há um análogo satisfatório para esta variável a nível 

municipal. Todavia, parece uma premissa muito forte supor mobilidade plena de 

pessoas e capitais dentro do território brasileiro, logo é possível que a substituição de 

dados de produção industrial a nível municipal se traduza em ganho explicativo no 

modelo. 

Por último, dado o nosso histórico recente de estilo de gestão da autoridade 

monetária, é de se esperar o processo gerador de dados de inflação não se comporte 

de maneira constante ao longo dos mais de 20 anos de dados históricos. Dessa forma, 

sob uma ótica puramente econométrica, poder-se-ia modelar as quebras estruturais que 
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as séries possam vir a apresentar, apesar de apresentar um trade-off explícito, em que 

há redução de desempenho em situações no qual o regime é estável, em contraponto 

a um melhor controle face a uma mudança de regime. O trabalho de Hendry (1986) 

sobre Estimação Robusta vai ao de encontro desta extensão. 

 

7. Conclusão 

A inflação é uma variável macroeconômica muito estudada e analisada ao 

longo da história da teoria econômica. Apesar de diversos modelos, com maior ou menor 

complexidade, se ajustarem de forma relativamente razoável, seu comportamento ainda 

está sujeito a choques e ruídos que a tornam, indubitavelmente, imprevisível. 

Portanto, a motivação inicial de se analisar componentes do índice agregado 

surge da esperança de que seja possível extrair mais informação sobre esses choques 

ao se observar a granularidade de sua composição. A divisão geográfica é uma escolha 

natural por se fazer a hipótese de que a política econômica afeta os agentes econômicos 

simultaneamente por todo o território, o que não é uma premissa muito restritiva. 

As regressões do modelo demonstraram que, ora pelo canal do hiato, ora 

pelo canal da taxa de juros, a política econômica de fato contribui para a alteração dos 

níveis de preços. É natural que as variáveis explicativas não possuam significâncias 

simultaneamente para uma mesma localidade, porque sabe-se que o Banco Central 

determina a taxa de juros através de expectativas tanto da inflação quanto da atividade 

econômica, logo não é exagero supor uma colinearidade imperfeita as variáveis 

explicativas. Assim sendo, a regressão também determina qual canal é mais eficiente 

em alterar a variação dos preços em cada cidade ou região metropolitana. 

Os resultados mostraram que todo o esforço em se segmentar o índice de 

preços, para então reagrupá-los conforme suas respectivas ponderações, gera ganho 

estatístico de previsão, porém somente para horizontes de tempo mais longos, 

sugerindo duas conclusões: primeiramente que a inflação de curto prazo se deve 

basicamente a um componente autorregressivo, ou em termos econômicos, a uma 

inflação inercial; segundo, que os canais de transmissão da política econômica não são 

instantâneos, isto é, possuem um certo atraso até que afetem o produto interno. As 

evidências deste estudo sugerem que somente a partir de 6 meses é possível verificar 

alguma influência no índice de preços, que vai se tornando cada vez mais relevante 
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conforme se aumenta a distância temporal da previsão. Entretanto, não foi objeto de 

estudo determinar qual o horizonte máximo de relevância para a política econômica. 

Por fim, pode-se dizer que o método apresentado, apesar de ser mais 

custoso operacional e computacionalmente, justifica sua aplicação em horizontes 

maiores que 6 meses por demonstrar sensível ganho de desempenho de previsão.  
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