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RESUMO 

 
O trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um indicador de massa salarial 

que contemple todo tipo de renda disponível na economia. O indicador construído tem 

periodicidade mensal e foi elaborado a partir de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da 

Secretaria de Previdência Social, representando um aprimoramento metodológico dos 

indicadores já existentes. Além disso, o indicador apresenta um bom poder preditivo 

tanto nos modelos com dados agregados de consumo e vendas no varejo, quanto nos 

modelos com dados desagregados, contribuindo para um melhor entendimento da 

dinâmica do consumo das famílias no Brasil. 

Palavras-chave: Massa salarial; consumo; varejo; previsão 

 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is the development of a Disposable Income Index that 

encompass all types of disposable income in the economy. The indicator developed is 

at monthly frequency and constructed from databases of IBGE, National Treasury 

Secretariat and the Social Security Secretariat. In addition, the indicator shows 

significant predictive power over household consumption and retail sales, both in the 

aggregate method and in disaggregation, contributing to a better understanding of the 

dynamics of household consumption in Brazil. 

Keywords: disposable income; consumption; retail; forecasting
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1. Introdução 

A importância do consumo na economia brasileira tem se mostrado cada vez maior 

ano após ano, já que representa mais de 60% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. Até em casos de recuperação de recessão, como foi o período de 2008-

2009, o consumo das famílias se mostrou como um dos principais motores de 

crescimento e permitiu uma saída mais rápida da crise.  

Uma das principais variáveis que, historicamente, é relacionada ao consumo é a 

renda. Diversos estudos são feitos com objetivo de avaliar a importância da renda na 

decisão do consumo dos indivíduos e também no bem-estar como um todo. 

Neste contexto, o objetivo desse trabalho apresentar uma nova variável de massa 

salarial que consiga captar todo tipo de renda que exista na economia brasileira. O 

indicador de Massa Salarial Ampliada Disponível (MSAD) engloba os rendimentos do 

trabalho, programas de transferência do governo, benefícios previdenciários e rendas 

extras da economia. Além disso, o indicador contempla também os descontos 

aplicados todo mês aos indivíduos, como impostos de renda e seguro social. 

Além do desenvolvimento do indicador, o trabalho analisa a relação e o poder preditivo 

deste indicador com as variáveis chave de consumo, como o consumo das famílias, 

das Contas Nacionais, e o volume de vendas do comércio varejista.  

Este trabalho está organizado em 5 seções iniciados por esta introdução. A segunda 

seção é referente à revisão da literatura, onde são expostos trabalhos brasileiros e 

internacionais que contribuíram para o desenvolvimento desta dissertação. Na 

terceira, é apresentada a metodologia de cálculo do indicador, mostrando o passo-a-

passo da sua construção. Em seguida, é avaliado o poder preditivo do indicador em 

modelos de previsão utilizando séries agregadas e desagregadas de consumo e de 

vendas no varejo. Por fim, na quinta seção, chega-se as principais conclusões do 

trabalho.  
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2. Revisão da literatura 

Em grande parte dos países, incluindo o Brasil, os estudos sobre o consumo das 

famílias têm grande relevância, porque são fundamentais na função de bem-estar dos 

indivíduos e também por representarem grande parte do Produto Interno Bruto (PIB). 

No Brasil, no período de 1980 a 2014, o consumo das famílias representou, em média, 

63% (CARVALHO, 2017). 

Diversos pesquisadores fizeram esforços para entender os determinantes do 

consumo. Uma das principais discussões que impulsionaram este debate começou 

com a concepção de Renda Permanente. Friedman (1957) introduziu a teoria que o 

consumo não depende apenas da renda do trabalho atual, mas sim também de um 

fluxo da renda pessoal e financeira que cada pessoa aufere ao longo da vida. Essa 

teoria revolucionou os estudos da função consumo. 

A partir da década de 1980 surgiram continuações dos estudos da Teoria da Renda 

Permanente (TRP). Campbell e Mankiw (1989) conseguiram chegar a resultados 

importantes que mostram que a variação do consumo também depende da renda 

passada, que era grande crítica no trabalho de Friedman. A conclusão do trabalho 

deles é que existe dois tipos de consumidores: um que teria restrição do ponto de vista 

da liquidez e outro não restrito, que seguiria os conceitos da TRP. Os resultados desse 

novo tipo de consumidor mostram que eles teriam uma liquidez restrita, ou seja, eles 

não podem suavizar o consumo como fariam se houvesse crédito perfeito. 

Outra crítica para a TRP que os autores apontaram é que nos testes econométricos 

foram trabalhados com modelos agregados de consumidores representativos, o que 

na verdade consiste em considerar uma espécie de consumidor médio, o que na 

prática não existe. 

Outro importante tema relacionado ao consumo, é conseguir entender a resposta do 

consumo quando há uma mudança na renda dos indivíduos. Jappeli e Pistaferri (2010) 

mostraram que existem evidências de os consumidores reagem a aumentos 

antecipados da renda, que está implícito em modelos, e que as restrições de liquidez 

têm papel importante para essas falhas (ainda que não sejam bem compreendidas). 

E também conseguiram evidências que o consumo é menos responsivo quando existe 

um declínio da renda, como por exemplo em casos de aposentadoria. 
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No Brasil, a literatura de consumo avançou em velocidade inferior ao resto do mundo. 

Issler e Rocha (1997) fizeram um estudo sobre o consumo e o bem-estar no Brasil, 

testando as hipóteses de consumo que foram feitas para o resto do mundo no Brasil 

e depois sobre os possíveis ganhos de bem-estar. Já Gomes, Issler e Salvato (2005) 

fizeram um estudo sobre as principais características do consumo de bens duráveis e 

testes de separabilidade entre duráveis e não duráveis. No artigo foi investigado os 

determinantes do consumo de bens duráveis e a principal contribuição, segundo os 

próprios autores, consiste em não rejeição da hipótese de separabilidade entre as 

decisões de consumo de bens duráveis e de não duráveis. Muitos artigos até o 

momento, consideravam apenas o consumo total, quando na verdade as decisões 

sobre o consumo de duráveis e de não duráveis deveriam ser modeladas de forma 

integrada.   

A diferença entre os ciclos dos diferentes tipos de consumo foi abordada por Abel, 

Bernanke e Croushore (2008), onde observaram que indústrias ligadas a bens de 

consumo duráveis ou bens de capital reagem de forma mais ativa ao ciclo econômico 

com taxas mais expressivas tanto em momentos de expansões quanto em momentos 

de recessões. Já bens de consumo não duráveis ou serviços apresentam menor 

sensibilidade ao ciclo econômico. 

Analisando os dados brasileiros, Carvalho (2017) confirmou essa diferença dos ciclos 

entre consumo de bens duráveis, não duráveis e serviços.  Considerando dados a 

partir de 1998, o consumo de bens duráveis foi o único componente do consumo das 

famílias que sempre retraiu nas recessões brasileiras. Por outro lado, o consumo de 

serviços mostrou resistência em períodos recessivos, apresentando crescimento em 

cinco das nove recessões datadas até o período. 

Dado a grande importância da renda nos estudos sobre consumo, cada vez mais tem 

se aprimorado as séries para que possam retratar melhor a real renda dos indivíduos 

e, assim, entender melhor o papel no consumo. A própria Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)1 divulga mensalmente um 

compilado com 30 países sobre a Renda Disponível das Famílias.  Esse conceito 

corresponde em rendas líquidas das famílias, descontando já os impostos pagos por 

                                                           
1 Dados disponíveis em: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/household-disposable-
income/indicator/english_dd50eddd-en  

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/household-disposable-income/indicator/english_dd50eddd-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/household-disposable-income/indicator/english_dd50eddd-en
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ela. Ou seja, o recurso realmente disponível para as famílias mensalmente. Dreger e 

Reimers (2006) publicaram artigo analisando a relação, através de testes 

econométricos, entre consumo e renda disponível para os países da União Europeia. 

No trabalho, eles observam resultados conflitantes para relações de longo prazo entre 

renda disponível e consumo e que a elasticidade da renda é significativamente maior 

que um. Por fim, mostram que a desaceleração dos mercados acionários a partir de 

2000 implicaria em um aumento gradual da taxa de poupança. Isto acarretaria em 

menores taxas de crescimento do consumo da União Europeia e do PIB nos próximos 

anos 

No Brasil, o uso dessas séries apresenta maior valor que em outros países dada a 

política de transferência de rendas que o país possui. Barros e Moura (2012) 

publicaram um texto para discussão iniciando a construção de um indicador de massa 

ampliada em bases mensais. Até então os dados eram apenas anuais ou trimestrais. 

Esta já foi uma grande contribuição para as análises da renda dos consumidores 

brasileiros, mostrando a importância de se levar em conta benefícios transferidos pelo 

governo, especialmente em um país como o Brasil que, nos últimos anos, viveu uma 

expansão dessas políticas sociais. O conceito do Indicador de Massa Salarial 

Ampliada (MSA) é composto pela soma da Massa de Rendimentos Ampliada 

(rendimento médio dos trabalhadores multiplicado pelo número de população 

ocupada) com os Benefícios de Proteção Social e Benefícios Previdenciários.2 O 

indicador de Barros e Moura (2012) foi elaborado a partir da metodologia adotada pelo 

Banco Central. Em junho de 2010, foi publicado no Relatório de Inflação do Banco 

Central do Brasil um indicador de Massa Salarial Ampliada (MSA). Porém, este é um 

pouco mais completo dado que levava em consideração também o valor descontado 

por impostos ou contribuições previdenciárias, transformando o indicador em Massa 

Salarial Ampliada Disponível.  

Até 2012, estes indicadores podiam ser construídos com base na Pesquisa Mensal 

do Emprego (PME) produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Mas, a partir de 2012, a PME foi descontinuada e foi implementada a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC). Barreira e Ottoni (2016), 

desenvolveram uma metodologia para ser possível ter séries temporais de emprego 

                                                           
2 Definição utilizada pelo Banco Central do Brasil. 
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e renda anteriores a 2012, em bases mensais. O trabalho deles conseguiu reproduzir 

dados a partir de 1992, permitindo assim o uso de séries de mercado de trabalho para 

exercício e análises.  

Este trabalho utiliza a metodologia proposta por Barreira e Ottoni (2017) e aplica a 

metodologia do Banco Central do Brasil para se obter uma Massa Salarial Ampliada 

Disponível, em bases mensais. Além disso, como uma contribuição para o indicador, 

foi criada uma parcela de Renda Extra (RE) onde são incluídas parcelas de rendas 

que não são regulares. 
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3. Metodologia de construção do indicador de Massa Salarial Ampliada 

Disponível (MSAD) 

Para contribuir na análise e entendimento da dinâmica do consumo das famílias, um 

dos objetivos desse trabalho foi desenvolver um indicador que seja capaz de mensurar 

a massa de renda disponível ampliada no país. A importância desse indicador torna-

se mais evidente em um país como o Brasil, principalmente pela expansão de políticas 

de transferências de renda do governo às famílias, gastos previdenciários e, também, 

pelos descontos existentes na renda mensal dos trabalhadores formais. Mais 

recentemente, o indicador se tornou mais importante ainda com a liberação de 

recursos do FGTS (2017) e do PIS/PASEP (2018). 

 

3.1 Construção do Indicador 

O indicador de Massa Salarial Ampliada Disponível é composto da seguinte equação: 

MSAD = MRT + BPS + BP + RE - (IR + CP) 

Onde, 

MRT = Massa de Rendimentos do Trabalho 

BPS = Benefícios de Proteção Social 

BP = Benefícios Previdenciários 

RE = Rendas Extras 

MSA = MRT + BPS + BP + RE 

IR = Imposto de Renda 

CP = Custos Previdenciários 

MSAD = Massa Salarial Ampliada Disponível 

 

Massa de Rendimentos do Trabalho - MRT  

A Massa de Rendimentos do Trabalho (MRT) é conhecida pela multiplicação do 

rendimento médio efetivamente recebido e do número de pessoas ocupadas no 

período de referência. As duas informações são extraídas na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), divulgada pelo IBGE. Atualmente os dados 
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estão disponíveis em médias móveis trimestrais e com série histórica a partir de março 

de 2012.  

Conseguir séries anteriores a março de 2012 é possível por meio de exercícios que 

estimam valores anteriores aos divulgados. Na Nota Técnica da FGV IBRE elaborada 

por Bruno Ottoni e Tiago Barreira (2016), os autores calcularam dados desde 

setembro de 1992 utilizando dados da antiga Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), ambas já descontinuadas 

pelo IBGE.  

O processo de produção dessa nova série histórica mais antiga, é feito, basicamente, 

em duas etapas. Primeiro existe um trabalho de compatibilização entre a série da 

PNAD com a série da PNADC e depois a retropolação. A compatibilização foi feita 

utilizando microdados das duas pesquisas para minimizar as diferenças3 que 

poderiam ocorrer entre elas. Essa primeira etapa foi feita no período entre 2012 e 

2014, período que ambas coexistem para poder validar se os dados calculados são 

compatíveis com os divulgados na PNADC.  

De maneira resumida, a PNAD tem uma definição distinta da PNADC sobre a variável 

população ocupada. Entre 2012 e 2014, pela PNAD há em torno de 97 milhões de 

pessoas trabalhando enquanto que na PNADC este número é de 91 milhões. Com a 

metodologia proposta a diferença entre as duas pesquisas se reduz para apenas 350 

mil pessoas neste período. 

Já a segunda etapa consiste, também utilizando microdados das pesquisas, em gerar 

números para os períodos anteriores a 2012, onde só existia a PNAD. Para finalizar 

esse processo, foram atribuídas variações mensais da extinta PME aos dados da 

PNAD, já compatíveis com os da PNADC, para construir o passado anterior a 2012. 

Assim, abaixo está apresentada a nova série de Massa de Rendimentos do Trabalho 

(MRT), já considerando os dados anteriores a 2012. 

 

  

                                                           
3 No apêndice é possível ver a tabela das principais divergências entre a PNAD e PNADC. 
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Gráfico 1 - Massa de Rendimentos do Trabalho  
(Em milhões de reais, a preços de junho de 2018) 

 
Fonte: IBGE 

 
 

Benefícios de Proteção Social – BPS 

Para tornar a massa de rendimentos do trabalho em uma massa salarial ampliada, é 

preciso acrescentar as transferências do governo, seja por questões de previdência 

ou por programas sociais.  Nesse tópico, serão detalhados os pagamentos feitos pelo 

governo por meio de programas assistencialistas de transferências de renda, 

denominado de Benefícios de Proteção Social (BPS). Dentro desses benefícios estão: 

Benefício de Prestação Continuada – que é a garantia de um salário mínimo mensal 

ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com 

impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo; o 

Abono Salarial e Seguro Desemprego; e também o programa de transferência de 

renda mais debatido nos últimos anos que é o Programa Bolsa Família. 

Em um país como o Brasil, essas variáveis são de suma importância para uma medida 

refinada de renda, dado que só o Bolsa Família, segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS), atende mais de 13 milhões de famílias por mês. Essa 

é uma particularidade de países em desenvolvimento, como o Brasil, e que contribui 

com uma parcela considerável no orçamento de muitas famílias brasileiras. 

Por motivos de comparação, esses dados serão apresentados em médias móveis 

trimestrais para ser possível acrescentar as séries de MRT. 
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Benefícios Previdenciários – BP 

Finalizando a parte da Massa Salarial Ampliada, é preciso acrescentar os valores de 

Benefícios Previdenciários (BP), estes obtidos mensalmente por uma parte 

significativa da população. Os benefícios estão divididos em três partes: Regime Geral 

da Previdência Social; Regime Próprio da Previdência Social; e Fundos de Pensão. 

Por questão de compatibilidade com os dados da PNAC, as séries também foram 

calculadas em médias móveis trimestrais. 

 

Gráfico 2 - Benefícios de Proteção Social e Benefícios Previdenciários  
(Em milhões de reais, a preços de junho de 2018) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 

Renda Extra – RE 

Finalizando as etapas que fazem parte da receita do indicador, um outro ponto 

relevante que ele pretende cobrir são as rendas extras que podem surgir no dia-dia 

das famílias brasileiras, sem recorrência. Até o momento, a série conta com a 

liberação de recursos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), ocorrida em 2017. Na ocasião, foram liberados os saques das contas inativas 

de milhões de brasileiros, ajudando a impulsionar a recuperação da economia ao 

longo de 2017. Com isso é possível incluir no indicador, sempre que houver, alguma 

injeção extra de renda no orçamento das famílias. 
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Massa Salarial Ampliada – MSA 

Depois de detalhadas todas etapas de receita do indicador, ou seja, todas as fontes 

de renda das famílias que compõe o indicador, pode-se construir a série de Massa 

Salarial Ampliada, que consiste na soma da Massa dos Rendimentos do Trabalho, 

dos Benefícios de Proteção Social, dos Benefícios Previdenciários e da Renda Extra. 

A série é iniciada em março de 1997, período que todos os itens que fazem parte 

coexistem. 

A dinâmica da série de Massa Salarial Ampliada (MSA) foi sofrendo alterações ao 

longo do tempo no que diz respeito a composição da série. No início da série, em 

junho de 1997, a Massa Salarial Ampliada era obtida basicamente da MRT, que 

correspondia mais de 80%, e uma pequena parcela do BP, representando 15% do 

valor. Com o passar do tempo, como mencionado anteriormente, os programas de 

transferência de renda dos governos se intensificaram e foram representando cada 

vez mais uma parcela significativa na MSA. Em 2018, utilizando o mesmo mês de 

junho como referência, é possível perceber a mudança na composição da MSA. 

Atualmente a MRT representa cerca de 70%, enquanto BP e BPS ganharam força 

passando para 22,3% e 3,7%, respectivamente. Em 2018, com a liberação de 

recursos do PIS/PASEP, a MSA possui 2,5% de RE. 

 

Gráfico 3 - Composição da Massa Salarial Ampliada (Em %) 

  
Fonte: Elaboração própria 

 
 

 

83.3

15.5

1.3 0.0

Junho de 1997

MRT BP BPS RE

71.9

21.9

3.7 2.5

Junho de 2018

MRT BP BPS RE



18 
 

Imposto de Renda e Contribuições Previdenciárias 

Por fim, depois de construída a série de massa salarial ampliada, é importante tornar 

essa variável líquida, ou seja, descontar os valores de contribuições previdenciárias e 

impostos de renda. Assim, com dados obtidos na Secretaria do Tesouro Nacional, é 

possível obter as receitas do governo (e consequentemente, as despesas dos 

indivíduos) com Imposto de Renda Pessoa Física, Imposto de Renda Retido na Fonte 

e Arrecadação Líquida do Regime Geral de Previdência Social. As séries utilizadas 

são iniciadas em janeiro de 1997 e divulgadas mensalmente, mas para compatibilizar 

com os dados da PNADC, as séries de Imposto de Renda e Contribuições 

Previdenciárias serão utilizadas em médias móveis trimestrais. 

Com essas informações, no Gráfico 4, é possível verificar a série de descontos que 

transformará a MSA em números líquidos, ou seja, na série de Massa Salarial 

Ampliada Disponível. 

 

Gráfico 4 - Imposto de Renda e Contribuições Previdenciárias (Em milhões de 

reais, a preços de junho de 2018) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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início em março de 1997, dado que esse é o primeiro ponto que todas as séries que 

o compõe coexistem e sempre é atualizado a preços do IPCA do último mês divulgado.  

No gráfico abaixo tem-se a série calculada, em milhões de reais, e atualizada com 

preços de junho de 2018. As áreas manchadas em cinza representam os períodos de 

recessão da economia brasileira datados pelo Comitê de Datação de Ciclos 

Econômicos (CODACE)4. 

 

Gráfico 5 - Massa Salarial Ampliada Disponível  
(Em milhões de reais, a preços de junho de 2018) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4 Comitê de Datação de Ciclos Econômicos que estabelece cronologias de referência para os ciclos econômicos 
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de 1992, utilizando dados das antigas pesquisas da PNAD e PME, descritas 

anteriormente. A série do BCB se inicia apenas em 2004.  

Outra diferença é que o indicador do BCB possui uma parcela para Rendimentos 

Financeiros que foram calculados com base no saldo das aplicações financeiras das 

pessoas físicas em caderneta de poupança, Certificados de Depósitos a prazo (CDB), 

títulos públicos e fundos de investimento, e na remuneração mensal líquida de imposto 

de renda, considerando a alíquota média de 20% para aplicações em CDB, títulos 

públicos e fundos de investimento. Pela dificuldade de se ter série histórica e pelo 

pequeno peso, não foi incluído no indicador.  

E por fim, é que neste indicador foi acrescentado a parcela de Renda Extra, para 

períodos onde se tem liberação de recursos que não estavam previstas anteriormente, 

como por exemplo, a liberação do FGTS, em 2017, e do PIS/PASEP, em 2018. A 

importância dessas parcelas possibilita, de maneira simples, completar o indicador 

com dados que não são recorrentes e regulares, mas que mesmo assim são de suma 

importância. Como exemplo, em 2017, a parcela de Renda Extra chegou a representar 

3,4% da Massa Salarial Ampliada, que contribuíram dando um reforço na retomada 

do consumo na economia brasileira logo após o último período recessivo datado pelo 

CODACE. 

Abaixo são apresentados gráficos comparando os indicadores de Massa Salarial 

Ampliada (MSA) e Massa Salarial Ampliada Disponível (MSAD), ambos sem ajuste 

sazonal e em milhões de reais ajustados a preços de junho de 2018. A área 

sombreada em cinza do gráfico representa o período de retropolação das séries, onde 

ainda não existia a pesquisa PNADC, e as áreas sombreadas em laranja mostram os 

períodos onde a parcela RE foi diferente de zero.  

As duas séries de MSA se mostram muito semelhantes, o que já era esperado, dado 

a semelhança da metodologia dos indicadores. Já quando são incluídas as variáveis 

de desconto, é possível perceber que as séries têm diferenças de magnitude. A 

correlação entre as séries criadas neste trabalho e do Banco Central são de 0,99, 

tanto para MSA quanto para MSAD.  
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Gráfico 6 - Massa Salarial Ampliada (Em milhões de reais, a preços de junho de 

2018) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil e Elaboração própria 

 
A diferença de nível na comparação com os dados do Banco Central, pode ser 

explicada pelo método de construção dos indicadores que as compõe no período 
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diferença ocorre no campo de trabalho na produção para próprio consumo/uso: 

enquanto na PNADC não são considerados como ocupados, na PNAD existem alguns 

tipos de atividades que são consideradas. As diferenças detalhadas estão descritas 

no Apêndice. 

Observada a diferença no nível das séries, estas foram comparadas em variação 

interanual, para poder observar a sua dinâmica. Por construção, era esperado alguma 

diferença entre elas, mas com menos relevância. Abaixo são apresentadas as 

comparações com os indicadores do Banco Central tanto de MSA quanto MSAD. 

Nota-se que, apesar das diferenças, as séries apresentam trajetórias semelhantes. 

 

  

100000

160000

220000

280000

340000

Massa Salarial Ampliada Disponível (MSAD) Massa Salarial Ampliada (MSA)

Massa Salarial Ampliada Disponível (MSAD) - Banco Central Massa Salarial Ampliada (MSA) - Banco Central



22 
 

Gráfico 7 - Massa Salarial Ampliada Disponível e Massa Salarial Ampliada 

(Comparação interanual, dados em %) 

 

 
Fonte: Banco Central do Brasil e Elaboração própria 
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4. Dinâmica e previsão do consumo brasileiro 

Neste capítulo, serão analisadas as relações do novo indicador (MSAD) e de outros 

indicadores considerados importantes para explicar a dinâmica do consumo brasileiro. 

As séries alvo serão a de volume de vendas do varejo, divulgada pelo IBGE, e 

consumo das famílias divulgado trimestralmente pelo IBGE, no Sistema de Contas 

Nacionais. No caso do consumo das famílias, também serão analisados dados 

mensais divulgados pelo Monitor do PIB, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de 

Economia, da Fundação Getulio Vargas, (FGV IBRE). Tanto nos dados de vendas do 

varejo quanto de consumo das famílias serão usados dados divididos em categorias 

como: duráveis, não duráveis, semiduráveis e serviços (este último aplicado somente 

no consumo das famílias, já que não faz parte do escopo da Pesquisa Mensal do 

Comércio do IBGE). 

 

4.1 Dinâmica do consumo brasileiro 

O consumo das famílias vem sendo, nos últimos anos, um dos principais 

impulsionadores do crescimento do PIB brasileiro. Até em períodos recessivos, como 

nos anos de 2008 e 2009, o consumo das famílias continuava a apresentar taxas de 

crescimento interanual positivas. Muitos fatores explicam os bons números de 

consumo no início do século 21. 

Após um período conturbado no início dos anos 90, o Brasil iniciou os anos 2000 com 

um pouco mais de estabilidade. As políticas bem-sucedidas do Plano Real, do câmbio 

flutuante, entre outras fizeram com que no início do século 21 houvesse mais espaço 

para o avanço de políticas econômicas e sociais.  O aumento da produtividade, as 

políticas de transferência de renda e a expansão de crédito contribuíram para o 

aumento de poder de compra das famílias. 

Para entender melhor a dinâmica do consumo (e do volume de vendas, que pode ser 

considerada uma boa proxy para o consumo) serão testadas empiricamente alguns 

determinantes do consumo no Brasil e entender a relação com variáveis como renda, 

confiança, crédito e emprego. 
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4.2 Variáveis alvo de consumo  

Consumo das Famílias (Contas Nacionais – IBGE e Monitor do PIB – FGV IBRE) 

O Consumo das Famílias é definido pelo IBGE, na Nota Metodológica 07 (2015, p.4), 

como “valor gasto por elas com a aquisição de bens e serviços usados para atender 

às suas necessidades e desejos. Essa despesa não inclui a compra de bens de capital 

como máquinas e imóveis (Formação Bruta de Capital Fixo) nem a de bens de valor, 

como joias e obras de arte. ” A série de Consumo das Famílias é divulgada 

trimestralmente pelo Sistema de Contas Nacionais, com abrangência nacional e 

começando no 1º trimestre de 1996.  

Adicionalmente aos dados trimestrais, recentemente, foram desenvolvidos dados do 

PIB mensais que são divulgados pela FGV IBRE, e que garantem que a média do 

trimestre seja igual ao número oficial divulgado pelo IBGE. Além de possuir dados 

mensais, outra importante contribuição foi a elaboração de indicadores de Consumo 

das Famílias aberto em: consumo de produtos não duráveis, produtos semiduráveis, 

produtos duráveis e serviços (CARVALHO 2017). 

Para evitar problemas de tendência de longo prazo e sazonalidade, todos exercícios 

de correlação utilizaram os dados em variação interanual. Com isso, o novo indicador 

de Massa Salarial Ampliada (MSA) e Massa Salarial Ampliada Disponível (MSAD) 

apresentam correlações positivas com todas as séries de consumo. Em todos os 

casos, as correlações ficaram em 0,5, exceto no consumo de serviços, que ficou em 

0,4 na relação com MSAD. As correlações para duas séries apresentaram resultados 

satisfatórios, com resultados ligeiramente melhores nas correlações com MSA. Os 

resultados expressivos no Consumo das Famílias ocorreram tanto na versão mensal 

(Monitor do PIB – FGV IBRE) quanto na versão oficial trimestral (Contas Nacionais – 

IBGE). 
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Tabela 1 - Correlação dos indicadores de Massa Salarial Ampliada e Massa 

Salarial Ampliada Disponível com dados de Consumo das Famílias 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
 
Volume de vendas do comércio varejista ampliado (PMC – IBGE) 

Outra série que pode ser considerada proxy do consumo das famílias é a série de 

volume de vendas do varejo, da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC – IBGE). A 

pesquisa abrange todo território nacional e corresponde aos segmentos do varejo 
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construção. Esse é um indicador importante para o acompanhamento do consumo 

brasileiro, pois inclui praticamente todos os bens comercializados com pessoa física, 

sensível a alterações na renda dos indivíduos, na concessão de crédito e etc.  

As principais séries disponíveis da PMC são as séries de volume de vendas do varejo 

restrito, que é o mais tradicional, e volume de vendas do varejo ampliado, que consiste 

na inclusão, junto ao varejo restrito, dos segmentos veículos, motos e peças e material 

para construção, que são híbridos entre atacado e varejo.  

Além das principais variáveis da pesquisa, para esse trabalho foram criadas três 

novas agregações do setor varejista. As novas séries obtidas dividem o varejo em três 

grandes categorias: revendedores de duráveis, não duráveis e semiduráveis. A 

construção das séries ocorreu por meio de médias ponderadas de cada segmento de 

acordo com o peso divulgado pelo IBGE em 2017. A tabela com o peso 

correspondente de cada segmento encontra-se no Apêndice e a descrição dos 
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perfumaria e cosméticos; e livros, jornais, revistas e papelaria. Representam 

44,6% do varejo ampliado; 

 Segmentos ligados a revendedores de consumo de bens semiduráveis: 

tecidos, vestuário e calçados; e outros artigos de uso pessoal e doméstico. 

Representam 14,0% do varejo ampliado; 

 Segmentos ligados a revendedores de consumo de bens duráveis: veículos, 

motos e peças; material para construção; móveis e eletrodomésticos; e 

equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. 

Representam 41,4% do varejo ampliado. 

As séries da PMC são divulgadas mensalmente e para efeito de comparação com as 

séries de consumo, para os exercícios, as séries foram calculadas em variação 

interanual para dirimir os problemas relacionados à tendência de longo prazo e 

sazonalidade.  

Analisando as correlações entre as séries da PMC com as séries de Massa Salarial 

Disponível (tanto a bruta quanto a Disponível), mais uma vez todas foram positivas, 

com destaque para volume de vendas do varejo restrito, do varejo ampliado e de 

segmentos revendedores de bens semiduráveis, todas com pelo menos correlação de 

0,6 no caso da MSAD. Já olhando para as correlações com MSA os números foram 

ligeiramente superiores novamente, com todos acima de 0,6. 

 

Tabela 2 - Correlação dos indicadores de Massa Salarial Ampliada e Massa 

Salarial Ampliada Disponível com dados de Volume de Vendas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3 Demais variáveis 

Nos próximos passos são apresentadas séries que tenham relação (pelo menos 

teórica) com o consumo das famílias e volume de vendas, além de variáveis chave da 

economia para entender a relação do consumo com a economia. As variáveis testadas 

serão: 

PIB (Produto Interno Bruto) – principal variável da atividade econômica brasileira, 

representa a soma de todos bens e serviços finais produzidos no país. É divulgado 

trimestralmente pelo IBGE e mensalmente pela FGV IBRE; 

FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo) – também divulgado pelo IBGE nas Contas 

Nacionais e pela FGV IBRE no Monitor do PIB. É uma variável composta pelos 

investimentos em máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos; 

Pessoal Ocupado – Divulgado mensalmente pelo IBGE na PNADC. Corresponde ao 

número de pessoas que estão trabalhando no mês de referência5; 

Rendimento – Variável de rendimento médio efetivamente recebido no mês de 

referência. Também faz parte da pesquisa mensal PNADC; 

MSAD – Massa Salarial Ampliada Disponível. Variável criada neste trabalho, incluindo 

a variável de Renda Extra (RE), que considera liberação de recursos do FGTS e do 

PIS/PASEP; 

Crédito – Concessão de crédito para pessoa física. Dados divulgados pelo Banco 

Central do Brasil mensalmente; 

ICC – Índice de Confiança do Consumidor. Medido pela FGV IBRE, é divulgado 

mensalmente que procura captar o sentimento do consumidor em relação a situação 

geral da economia e de suas finanças pessoais; 

ICS – Índice de Confiança de Serviços. Também medido mensalmente pela FGV IBRE 

e tem como objetivo informar sobre tendências de curto prazo e o quadro geral das 

empresas do setor; 

ABRAS – Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados. É 

divulgado mensalmente sobre o desempenho das vendas do setor supermercadista; 

                                                           
5 Para mais detalhes de como as pessoas são classificadas como ocupadas, olhar Tabela 1 do Apêndice 
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ANFAVEA – Quantidade de veículos leves licenciados no país, seja de produção 

nacional ou importado. Também divulgado mensalmente, pela Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores; 

DIAS ÚTEIS – Quantidade de dias úteis no mês. 

Para todos os testes e exercícios, as variáveis foram utilizadas em variação interanual 

por conta de tendência de longo prazo e sazonalidade. Exceto pelos Índices de 

Confiança que, por construção, são considerados estacionários. Nesse caso, os 

Índices foram utilizados já ajustados sazonalmente. 

 

4.4 Causalidade de Granger 

Causalidade de Granger é um conceito estatístico de causalidade que é baseado na 

previsão. Em poucas palavras, de acordo com Granger, se uma série granger causa 

outra série, podemos dizer que os dados apresentados em uma série ajudam na 

previsão da outra série. Sua formulação matemática é baseada no modelo de 

regressão linear de processos estocásticos (ver Granger, 1969). De maneira 

simplificada, pode-se dizer que o Teste de Causalidade de Granger é um teste 

econométrico usado para testar se uma série temporal é útil para prever outra. Uma 

série irá granger causar uma segunda, caso tenha evidência estatística do mesmo, 

por meio do teste t e F, com um lag pré-determinado e determinado nível de 

significância.  

De forma matemática, tem-se duas séries de tempo estacionárias Xt e Yt. O teste de 

causalidade de Granger assume que a informação relevante para a causalidade das 

respectivas variáveis X e Y está contida apenas nas séries de tempo sobre essas duas 

variáveis. Assim, uma série de tempo X causa, no sentido de Granger, uma outra série 

Y se melhores predições estatisticamente significantes de Y podem ser obtidas ao 

incluir valores defasados de X aos valores defasados de Y. O teste envolve estimar 

as seguintes regressões: 

Χ𝑡 =  ∑ 𝑎𝑖  Υ𝑡−𝑖 +  ∑ 𝑏𝑖 Χ𝑡−𝑖 + 𝑢1𝑡         (1) 

Υ𝑡 =  ∑ 𝑐𝑖  Υ𝑡−𝑖 +  ∑ 𝑑𝑖 Χ𝑡−𝑖 + 𝑢2𝑡       (2) 

Onde 𝑢𝑖𝑡 são os resíduos e que são assumidos como não-correlacionados. 
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O lag anteriormente mencionado trata-se do parâmetro a ser definido no Teste de 

Granger que define qual intervalo de tempo será testado o poder preditivo da série. 

Para a escolha do lag ótimo a ser testado, são feitos Vetores Auto Regressivos (VAR) 

entre as séries que se deseja ver a relação. A escolha de defasagem ótima foi feita 

com base no critério de seleção de Schwarz. 

Abaixo são apresentadas as causalidades de Granger para as variáveis que tenham 

relação (pelo menos teórica) com o consumo das famílias e volume de vendas. As 

setas indicam a direção da causalidade de Granger para cada conjunto de variáveis e 

o número dentro dos parênteses indica o lag ótimo. Quando ocorre causalidade nos 

dois sentidos as setas apontam para os dois lados e na ausência de relação 

estatisticamente significante, não há setas. Neste exercício, e nos demais adiante, 

foram utilizados os dados mensais de consumo das famílias do Monitor do PIB da 

FGV IBRE. 

 

Tabela 3 - Causalidade de Granger para séries de Consumo das Famílias 

 

      Fonte: Elaboração própria 

 
Analisando os resultados entre as variáveis e as séries de consumo, é possível 

perceber que o indicador criado de massa salarial ampliada disponível tem uma 

Causalidade de Granger
Consumo das 

Famílias

Consumo  de 

bens não 

duráveis

Consumo de 

bens 

semiduráveis

Consumo de 

bens duráveis

Consumo de 

serviços

Massa Sa laria l  

Ampl iada Disponível (4) (4) (4) (4) (4)

Pessoal  Ocupado
(2) (2) (4) (3) (2)

Rendimento
(4) (4) (4) (4) (2)

PIB
(3) (2) (4) (3) (2)

Formação Bruta  de 

Capita l  Fixo (4) (2) (4) (3) (2)

Índice de Confiança  do 

Consumidor (1) (1) (3) (2) (1)

Índice de Confiança  de 

Serviços (3) (1) (3) (1) (1)

Crédito
(3) (3) (2) (2) (2)

ABRAS
(3) (3) (3) (3) (2)

ANFAVEA
(3) (3) (3) (3) (2)
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relação de antecipação com o consumo de bens semiduráveis. Outro destaque é a 

boa relação preditiva dos índices de confiança. Com relação ao indicador de crédito, 

ele se mostra importante nas relações com as variáveis de consumo, ainda que seja 

válido ressaltar que a série só tem início em 2007. 

 

Tabela 4 - Causalidade de Granger para séries de Volume de Vendas 

 

      Fonte: Elaboração própria 

Já os resultados de causalidade de Granger dos dados de volume de vendas foram 

mais robustos. Quase todas as séries apresentaram algum tipo de relação. O volume 

de vendas se mostra uma boa variável de previsão de indicadores como PIB e 

Formação Bruta de Capital Fixo. Por outro lado, o novo indicador de massa salarial 

ampliada disponível apresenta bons resultados para antecipação de movimentos do 

volume de vendas do varejo ampliado e de seus componentes. Os índices de 

confiança continuaram apresentando bons resultados preditivos. O indicador de 

crédito se mostra importante na previsão do volume de vendas dos semiduráveis e 

duráveis, com dois meses de antecedência, que mostra coerência com as análises, 

dado que esses segmentos são vendas a prazo, e consequentemente, dependentes 

de crédito.  

Causalidade de Granger

Volume de 

vendas do 

Comércio 

Varejista

Volume de 

vendas do 

Varejista 

Ampliado

Volume de 

vendas de bens 

não duráveis

Volume de 

vendas de bens 

semiduráveis

Volume de 

vendas de bens 

duráveis

Massa Sa laria l  

Ampl iada Disponível (4) (4) (4) (4) (4)

Pessoal  Ocupado
(2) (2) (3) (2) (2)

Rendimento
(4) (2) (4) (2) (4)

PIB
(3) (3) (3) (2) (3)

Formação Bruta  de 

Capita l  Fixo (4) (2) (4) (2) (3)

Índice de Confiança  do 

Consumidor (2) (2) (2) (2) (2)

Índice de Confiança  de 

Serviços (1) (1) (1) (3) (1)

Crédito
(3) (2) (3) (2) (2)

ABRAS
(3) (3) (3) (3) (3)

ANFAVEA
(3) (3) (3) (2) (3)
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4.5 Desempenho da variável MSAD em modelos de previsão  

A variável de renda escolhida para ser testada como sendo uma das possíveis 

variáveis explicativas do consumo foi o Indicador de Massa Salarial Ampliada 

Disponível. Apesar de ter, em algumas comparações, correlações ligeiramente 

inferiores aos números encontrados quando comparado com o Indicador de Massa 

Salarial Ampliada (MSA), a importância teórica dela prevaleceu na escolha. Por ter 

números líquidos, ou seja, já descontados os valores previdenciários e de Imposto de 

Renda, esta série parece ser mais apropriada para avaliar a dinâmica do consumo 

brasileiro. As demais variáveis escolhidas (apresentadas anteriormente) também 

apresentam importância teórica e são de acesso público.  

O objetivo desse tópico é mostrar o desempenho da variável MSAD na previsão das 

principais variáveis de consumo, no caso as variáveis alvo. Para isso, foram testadas 

todas as variáveis apresentadas anteriormente com até 3 defasagens. Mais uma vez 

todas as séries foram testadas em variação interanual e no caso dos Índices de 

Confiança foram utilizados em nível.  

As estimações foram feitas no programa Eviews e foram feitas pelo Método de 

Mínimos Quadrados Ordinários. Assim, como nas correlações, nesse trabalho os 

dados de consumo e de vendas do varejo são abertos em categorias de uso. No caso 

dos dados de consumo, eles já são disponibilizados pelo FGV IBRE, no Monitor do 

PIB. No caso do varejo, são utilizadas as séries criadas neste trabalho, com as 

ponderações do próprio IBGE. 

Dentro de cada modelo, foram testadas as variáveis que faziam sentido teórico e que 

apresentaram significância dentro do modelo.  

Os termos auto-regressivos são escolhidos através do método automático de 

identificação de ARIMA, conhecido como Automatic Arima Forecasting, disponível no 

próprio Eviews. O método seleciona a melhor combinação pelo critério de informação. 

Os coeficientes e os resultados estão apresentados no Apêndice. 

Como é possível observar na Tabela 5, a variável de MSAD se tornou significativa em 

todos as categorias do varejo brasileiro, em diferentes defasagens. No volume de 

vendas do varejo ampliado e de bens duráveis, a variável se tornou significativa com 

lag 2. Já no volume de vendas de bens não duráveis a variável entrou no próprio 
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período, enquanto no volume de vendas de bens semiduráveis ocorreu com lag 1. O 

resultado é coerente com as principais análises sobre o efeito da renda no consumo, 

sugerindo que em itens semi e não duráveis, esse efeito ocorre mais rápido. Ou seja, 

um aumento da renda, impacta mais rapidamente esses dois segmentos, dado que 

eles são mais sensíveis a mudanças na massa salarial do país. 

Todas as regressões apresentaram R² elevados, sinal teórico das variáveis 

condizente com a expectativa e dentro do nível de significância. Também foram 

testadas, no modelo, a multicolinearidade e se havia autocorrelação nos resíduos. 

Ambos os testes estão apresentados no apêndice. 

Após a estimação dos coeficientes, foram calculadas previsões fora da amostra no 

período de 30 meses. Nesse caso, varejo ampliado e vendas de bens não duráveis 

apresentaram resultados mais comportados, com menor erro.  

 

Tabela 5 – Regressão das variáveis de volume de vendas utilizando MSAD 

 
    ‘***’ p<1%; ‘**’ p<5%; ‘*” p<10% 
     Fonte: Elaboração própria 

Variáveis
Varejo 

ampliado

Vendas de 

bens duráveis

Vendas de 

bens não 

duráveis

Vendas de 

bens 

semiduráveis

0.1571**
(0.07)

0.3732*
(0.19)

0.4178*** 0.5800***
(0.16) (0.2)

0.002*** 0.0029***
(0.00) (0.00)

0.0020***
(0.00)

0.1877*** 0.3440***
(0.02) (0.03)

0.4134***
(0.04)

0.0009**
(0.00)

0.3163**
(0.12)

0.3178***
(0.08)

-0.186*** -0.2865*** -0.0683*** -0.2018***
(0.06) (0.09) (0.04) (0.06)

N 124 124 124 124
R² 0,88 0,89 0,92 0,83
Crit. Inf. Akaike -4,06 -3,15 -5,45 -3,83
Crit. Inf. Schwarz -3,68 -2,76 -4,89 -3,35
EQM da previsão 7,3 29,0 6,3 26,4

Modelos

Crédito

Dias úteis

C

MSAD

MSAD (-1)

MSAD (-2)

IE-Consumidor

IE-Consumidor (-3)

Licenciamento

ABRAS

ICC
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Na Tabela 6, são expostos os resultados das regressões para as variáveis de 

consumo das famílias e suas aberturas. Em relação ao comércio, existem algumas 

diferenças como a existência de consumo de serviços que não faz parte do escopo 

da pesquisa de volume de vendas.  

Os resultados possuem algumas diferenças em relação aos dados do volume de 

vendas. No caso de consumo das famílias, nem todas aberturas tiveram a variável 

MSAD significativa no modelo, e neste caso foi excluída. Apenas no consumo 

agregado e no consumo de bens duráveis ela é significativa. No caso do consumo 

agregado a variável ficou com lag 2 enquanto que no consumo de bens duráveis a 

variável ficou defasada em 1 lag. 

Para as demais aberturas, foram testadas também as variáveis de volume de vendas 

desenvolvidas nesse trabalho e se mostraram significativas para consumo de bens 

duráveis, não duráveis e semiduráveis. 

Assim como nos modelos anteriores, os modelos de consumo das famílias também 

passaram por testes de multicolinearidade e de autocorrelação dos resíduos que 

estão no Apêndice. 

Apesar da variável de MSAD não ter entrado em todos os modelos abaixo, os 

resultados apresentados no erro quadrático médio (EQM) das previsões fora da 

amostra, no período de 30 meses, foram positivos. No caso de consumo de bens não 

duráveis e de serviços, o EQM ficou menor que 1. 
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Tabela 6 – Regressão das variáveis de consumo das famílias utilizando MSAD 

 
       ‘***’ p<1%; ‘**’ p<5%; ‘*” p<10% 
       Fonte: Elaboração própria 

Depois de estimadas as regressões para o consumo das famílias e volume de vendas 

(incluindo suas aberturas), foi testada também a diferença em relação à série do BCB. 

Para isso, foi utilizada a série de MSAD do Banco Central nos mesmos modelos 

descritos anteriormente, a única diferença foi a alteração entre as séries de MSAD. 

Em cada modelo também foi testada até 3 lags para a série que apresentasse melhor 

relação.  

Na Tabela 7 é possível verificar as diferenças entre os coeficientes, R² e previsão um 

passo à frente a partir de 2016 para as séries de volume de vendas. Todas as variáveis 

do modelo foram mantidas, inclusive os termos auto-regressivos. A mudança ocorre 

na troca de série de MSAD, que agora está sendo utilizada a do BC. 

De um modo geral, podemos ver que a série construída apresenta melhores 

resultados com menores erros de previsão (EQM) e regressões com R² maiores. 

Apenas no caso de volume de vendas de bens não duráveis que a utilização da 

variável do BCB reduziu o EQM da regressão (comparando as Tabelas 5 e 7). Vale 

Variáveis
Consumo das 

Famílias

Consumo de 

bens duráveis

Consumo de 

bens não 

duráveis

Consumo de 

bens 

semiduráveis

Consumo 

de 

serviços

0.3349**
(0.15)

0.0955*
(0.05)

0.0733*** 0.1093***
(0.01) (0.04)

0.0013***
(0.00)

0.2915***
(0.03)

0.1969*** 0.1152*** 0.1954*** 0.0353**
(0.07) (0.02) (0.03) (0.02)

0.6002***
(0.06)

0.7617***
(0.03)

0.734***
(0.03)

0.0828*
(0.04)

-0.0084*** 0.0058*** 0.0084*** -0.0115*** -0.1055***
(0.00) (0.01) (0.00) (0.00) (0.02)

N 121 121 121 121 121
R² 0,94 0,93 0,92 0,94 0,90
Crit. Inf. Akaike -5,87 -3,60 -6,09 -4,95 -6,24
Crit. Inf. Schwarz -5,41 -3,21 -5,74 -4,62 -5,80
EQM da previsão 2,1 6,1 0,5 19,4 1,0

Modelos

Vendas var. ampliado

C

Crédito

Dias úteis

Vendas de duráveis

Vendas de não dur.

Vendas de semi dur.

MSAD (-1)

MSAD (-2)

Licenciamento

ISA_Serviços
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destacar que no caso de bens semiduráveis o coeficiente da variável MSAD ficou 

negativa, o que perde o sentido teórico. 

 

Tabela 7 – Regressão das variáveis de volume de vendas utilizando MSAD do 

Banco Central 

 
        ‘***’ p<1%; ‘**’ p<5%; ‘*” p<10% 
        Fonte: Elaboração própria 

Analisando os dados apresentados na comparação das relações encontradas com os 

dados de consumo das famílias, a Tabela 8 mostra que para o consumo agregado, a 

variável do Banco Central também apresenta um bom desempenho, com EQM 

semelhante, mas ligeiramente abaixo do utilizado o indicador desenvolvido neste 

trabalho. Ao utilizar o indicador do BCB, ele também se mostra significativo para a 

previsão do consumo de serviços. Para as demais aberturas, não foram apresentados 

valores significativos, então não foram colocadas na tabela, pois representam os 

mesmos valores expostos na Tabela 6. 

 

Variáveis
Varejo 

ampliado

Vendas de 

bens duráveis

Vendas de 

bens não 

duráveis

Vendas de 

bens 

semiduráveis

0.2572***
(0.10)

0.5953*** 0.6182**
(0.17) (0.27)

-0.5972***
(0.19)

0.0022*** 0.0028***
(0.00) (0.00)

0.0024***
(0.00)

0.1876*** 0.3354***
(0.02) (0.03)

0.4141***
(0.04)

0.0013**
(0.00)

0.4973***
(0.13)

0.3302***
(0.08)

0.2045*** 0.2774*** 0.106** 0.2135***
(0.05) (0.09) (0.05) (0.06)

N 124 124 124 124
R² 0,87 0,89 0,92 0,84
Crit. Inf. Akaike -4,05 -2,74 -5,45 -3,86
Crit. Inf. Schwarz -3,67 -2,97 -4,90 -3,84
EQM da previsão 10,7 42,8 5,7 37,4

Modelos

MSAD

MSAD (-1)

MSAD (-2)

IE-Consumidor

IE-Consumidor (-3)

Licenciamento

ABRAS

ICC

Crédito

Dias úteis

C

MSAD (-3)
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Tabela 8 – Regressão das variáveis de consumo das famílias utilizando MSAD 

do Banco Central 

 
  ‘***’ p<1%; ‘**’ p<5%; ‘*” p<10% 
  Fonte: Elaboração própria 

 

4.6 Back-teste e a dinâmica do consumo em 2017 

Outro teste importante feito para avaliar a capacidade preditiva do indicador, foi o 

back-teste, onde as estimações foram feitas até 2016 e o período de previsão entre 

2017 e 2018. Esse período de previsão se torna muito importante na economia 

brasileira, mais especificadamente no âmbito de consumo porque foi o período de 

liberação das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) inativas e 

também de liberação do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Ou seja, trabalhadores 

poderiam sacar o dinheiro do e consequentemente houve uma injeção de recursos 

que não estava programada para a maioria dos consumidores. 

A liberação do FGTS em 2017, ficou em torno de 46 bilhões de reais, em dados a 

preços de junho de 2018. Essa parcela importante que foi liberada aos consumidores, 

dificilmente é captada na maioria das variáveis de massa salarial, porém é de grande 

Variáveis Consumo das Famílias Consumo de serviços

0.1583**
(0.08)

0.1189*
(0.07)

0.0771***
(0.01)

0.0012***
(0.00)

0.2552***
(0.03)

0.0492***
(0.02)

0.0719**
(0.03)

0.0085* 0.0987***
(0.00) (0.02)

N 121 121
R² 0,93 0,89
Crit. Inf. Akaike 5,88 -6,23
Crit. Inf. Schwarz -5,43 -5,77
EQM da previsão 2,5 1,2

Modelos

MSAD

MSAD (-1)

MSAD (-2)

Licenciamento

ISA_Serviços

Crédito

Dias úteis

Vendas de duráveis

Vendas var. ampliado

C

Vendas de não dur.

Vendas de semi dur.
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importância por ter potencial de alavancar o consumo seja em consumo direto ou 

abrindo espaço no orçamento das famílias para novas compras a prazo. 

Para mostrar a importância de ter a variável de Renda Extra (RE) na construção do 

indicador de Massa Salarial Ampliada Disponível, abaixo são apresentadas, na Tabela 

9, as diferenças de erro de previsão entre a variável de MSAD deste trabalho (que 

inclui a Renda Extra) com a variável MSAD do Banco Central que não inclui esse tipo 

de recurso na metodologia do indicador.   

Como era esperado, o erro de previsão nesses 18 períodos à frente (entre janeiro de 

2017 e junho de 2018) foi menor quando considerada a RE na variável de MSAD, ou 

seja, utilizando a variável desenvolvida neste trabalho nos modelos de previsão. Sem 

considerar essa parcela, os dados de consumo apresentam uma dinâmica mais lenta 

de recuperação do que de fato ocorreu.  

 

Tabela 8 – EQM das previsões fora da amostra no período entre janeiro de 2016 

e junho de 2018 

 
Fonte: Elaboração própria 

Como é possível observar no Gráfico 8, a partir do segundo trimestre, o consumo das 

famílias voltou a apresentar variações interanuais positivas, seguindo o movimento 

cíclico de recuperação da recessão observada entre 2014 e 2016, mas com 

contribuição da injeção de recursos que ocorreu com a liberação do FGTS. Na 

previsão em que não é utilizada a RE, a variação interanual do consumo das famílias 

continua apresentando taxas negativas até o terceiro trimestre de 2017, mostrando 

uma recuperação mais lenta do que de fato ocorreu. Já quando é considerada a RE, 

o modelo também apresenta valores muito próximos do que de fato ocorreu no início 

de 2017 e, mesmo quando se distancia do valor observado, continua com valores 

positivos na comparação com o ano anterior. 

EQM da previsão fora da 

amostra

Consumo das 

Famílias
Varejo ampliado

Vendas de bens 

duráveis

Vendas de bens 

não duráveis

Vendas de bens 

semiduráveis

Modelos com MSAD 

(incluindo Renda Extra)
2,03 6,82 34,85 14,95 32,50

Modelos com MSAD - BC (não 

possui Renda Extra)
3,00 6,90 43,22 15,69 42,74
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Gráfico 8 – Modelos de previsão e dado observado da variação interanual do 

consumo das famílias 

 
Fonte: Elaboração própria 

O resultado encontrado segue em linha com o texto apresentado na seção Em Foco 

IBRE, do Boletim Macro da FGV IBRE, de novembro de 2017, que mostra que a 

previsão dos dados para 2017 tinham resultado superior quando eram incluídos os 

valores de liberação do FGTS. 
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5. Conclusão 

O objetivo do trabalho apresentado é destacar a importância do desenvolvimento de 

uma série de massa salarial que representasse de fato o orçamento da população 

brasileira no mês. Até então, as principais variáveis mostravam um rendimento bruto 

e não consideravam outros tipos de renda, como o indicador do Banco Central. Além 

disso, o indicador apresentado possui um ajuste metodológico que permite a 

compatibilização dos dados da PNAD e da PNADC, gerando uma estimativa precisa 

da massa salarial histórica do Brasil. 

O indicador construído considera todos os tipos de recursos que as famílias têm a sua 

disposição, incluindo as rendas extras que são liberadas por medidas 

governamentais. Mas, a inclusão dessas receitas torna o indicador mais fidedigno com 

a realidade do consumo e das vendas do país. As previsões de curto prazo 

mostraram-se mais próximas da realidade quando considerada a variável Renda Extra 

no indicador, reforçando sua importância. 

Foram selecionadas variáveis chaves da economia como variáveis alvo com a 

intenção de mostrar que a criação de uma massa salarial ampliada disponível contribui 

para o entendimento da dinâmica do consumo brasileiro. De fato, devido à relevância 

do consumo das famílias no PIB, os modelos de previsão dessa variável se tornam 

cada vez mais importantes para a análise do desempenho da economia brasileira. 

Assim como o consumo das famílias, o volume de vendas do varejo, que serve como 

boa proxy para o consumo, também se destaca como importante variável, 

acompanhada de perto pelo mercado brasileiro. 

Os resultados encontrados no trabalho confirmaram a importância da série, mesmo 

que no caso de consumo das famílias, isso ocorra de forma parcial, atingindo apenas 

o consumo agregado e uma abertura. O resultado corrobora as principais teorias 

econômicas confirmando a importância da renda na decisão de consumo dos 

indivíduos. 

Destacam-se os resultados encontrados no varejo, em que, uma alteração da MSAD, 

são apresentados efeitos mais rápidos nas vendas de bens não duráveis, que 

representam segmentos mais sensíveis a alterações de renda. E efeitos com 

defasagens nas vendas de bens duráveis.  
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Por fim, o presente trabalho mostrou que o indicador se mostrou mais efetivo nas 

previsões de curto prazo do que o indicador do BCB, sendo em quase todos os 

modelos ele foi mais representativo e gerou menores erros de previsão. Nas variáveis 

onde o indicador mostrou dificuldades, elas também foram observadas pelo indicador 

do Banco Central.  

Os próximos passos a serem percorridos são a estimação de uma relação de longo 

prazo da massa salarial ampliada disponível, com as variáveis de consumo. Aqui no 

trabalho, foram apresentadas as relações e efeitos de curto prazo, mas futuramente 

também poderão ser analisadas relações com maior espaço temporal.  
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Apêndice 

 

Tabela 1 – Compatibilização entre PNAD e PNADC 

Itens 
Como é observado 

na PNAD 
Como é observado 

na PNADC 

Massa de indivíduos 
alocados (média 

2012-2014) 

População em 
idade ativa (PIA) 

A partir de 10 anos A partir de 14 anos 
Redução de 41.2 
milhões na PIA 

Trabalho 
remunerado 

Sem restrições ao 
número de horas 

trabalhadas 

Pelo menos 1 hora 
trabalhada por 

semana 

Queda de 373 mil na 
PO, dos quais 27 mil 
alocados para a PD e 
345 mil para a PNEA 

Trabalho na 
produção para 

próprio 
consumo/uso 

Próprio consumo: 
Apenas aqueles na 
produção de bens 

primários 
(agricultura, pesca, 

pecuária, etc.) para o 
próprio uso de pelo 
menos um membro 

na unidade domiciliar 

Não considera como 
ocupado 

Queda de 4,1 
milhões na PO, dos 
quais 3,9 milhões 
alocados para a 

PNEA e 210 mil para 
a PD 

Próprio uso: Apenas 
aqueles na 

construção de 
edificações, estradas 

privativas, poços e 
outras benfeitorias 

para o próprio uso de 
pelo menos um 

membro da unidade 
domiciliar 

Não considera como 
ocupado 

Trabalhador 
afastado 

temporariamente 

Não há restrições 
quanto ao tempo de 

afastamento para 
considerar a pessoa 

como ocupada 

Há algumas 
restrições quanto ao 

tempo de 
afastamento para 

considerar a pessoa 
como ocupada 

Queda de 1,6 milhão 
na PO, alocado para 

a PNEA 

Fonte: Nota Técnica – Metodologia de retropolação da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios Contínua de 1992 a 2012 (FGV IBRE). 
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Tabela 2 – Ponderação do Varejo por categoria de venda 

Segmento 
Ponderação no 

Varejo Ampliado 
Ponderação de 
não duráveis 

Ponderação de 
semiduráveis 

Ponderação de 
duráveis 

Combustíveis e 
lubrificantes 

8,3% 18,7% - - 

Hipermercados, 
supermercados, produtos 
alimentícios e fumo 

30,6% 68,5% - - 

Tecidos, vestuário e 
calçados 

6,2% - 44,3% - 

Móveis e eletrodomésticos 7,4% - - 17,9% 

Artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, 
perfumaria e cosméticos 

5,1% 11,5% - - 

Equipamentos e material 
para escritório, informática 
e comunicação 

0,9% - - 2,2% 

Livros, jornais, revistas e 
papelarias 

0,6% 1,3% - - 

Outros artigos de uso 
pessoal e doméstico 

7,8% - 55,7% - 

Veículos, motocicletas, 
partes e peças 

24,2% - - 58,5% 

Material de construção 8,9% - - 21,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: IBGE  
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Tabela 3 – Modelos de previsão do volume de vendas e suas aberturas 

 
       ‘***’ p<1%; ‘**’ p<5%; ‘*” p<10% 
      Fonte: Elaboração própria 

Variáveis
Varejo 

ampliado

Vendas de 

bens duráveis

Vendas de 

bens não 

duráveis

Vendas de 

bens 

semiduráveis

0.1571**
(0.07)

0.3732*
(0.19)

0.4178*** 0.5800***
(0.16) (0.2)

0.002*** 0.0029***
(0.00) (0.00)

0.0020***
(0.00)

0.1877*** 0.3440***
(0.02) (0.03)

0.4134***
(0.04)

0.0009**
(0.00)

0.3163**
(0.12)

0.3178***
(0.08)

-0.186*** -0.2865*** -0.0683*** -0.2018***
(0.06) (0.09) (0.04) (0.06)

0,0472 0.4784*** -0.9116*** -0,0050
(0.18) (0.13) (0.22) (0.16)

-0.3119* 0,1148 -0.7968* 0.6463***
(0.17) (0.13) (0.29) (0.23)

-0,4462 0,2950
(0.24) (0.2)

-0,1761 -0,3016
(0.21) (0.24)

-0,1796
(0.22)

0,0413
(0.19)

0,0896
(0.21)

-0,0359
(0.21)

0,2214
(0.22)

0,3390
(0.27)

0,3999
(0.27)

0,2370
(0.20)

0.3997* -0,0496 1,4027 0,1438
(0.22) (89.95) (10.23) (3.55)

0,5648 -0,1041 1,7054 -0,4189
(1.48) (24.73) (47.61) (4.08)

0,3825 -0,0911 1,8233 -0,3546
(0.45) (64.93) (69.07) (2.67)

0,2549 -0,1347 1,8950 0,3747
(0.63) (49.75) (110.26) (1.46)

0,3723 0,0871 2,0571 0,0317
(0.3) (71.17) (142.27) (2.72)

0,3344 0,2035 2,0576 0,0791
(0.99) (55.41) (181.79) (2.82)

0,0964 -0,1367 1,9336 0,0056
(0.29) (72.09) (192.35) (3.06)

-0,0553 -0,0596 1,8849 -0,2066
(0.54) (46.38) (225.2) (3.09)

0,0896 0,2143 1,5815 0,0339
(0.12) (127.46) (203.53) (2.36)

-0,1547 -0,1247 0,9962 0,1578
(0.49) (69.89) (149.96) (2.48)

0,0275 -0,0240 0,7408 -0,2193
(0.17) (69.36) (116.64) (3.00)

-0,4959 -0,7803 -0,6239
(0.7) (441.48) (2.25)

0,0007 0,0017 0,0002 0,0008
(0.00) (0.08) (0.00) (0.00)

N 124 124 124 124

R² 0,88 0,89 0,92 0,83

Crit. Inf. Akaike -4,06 -3,15 -5,45 -3,83

Crit. Inf. Schwarz -3,68 -2,76 -4,89 -3,35

Teste de Durbin Watson 2,01 2,00 1,98 1,99

EQM da previsão 7,3 29,0 6,3 26,4

Modelos

Licenciamento

ABRAS

ICC

Crédito

Dias úteis

C

MSAD

MSAD (-1)

MSAD (-2)

IE-Consumidor

IE-Consumidor (-3)

SIGMASQ

MA(7)

MA(8)

MA(9)

MA(10)

MA(11)

MA(12)

MA(1)

MA(2)

MA(3)

MA(4)

MA(5)

MA(6)

AR(7)

AR(8)

AR(9)

AR(10)

AR(11)

AR(12)

AR(1)

AR(2)

AR(3)

AR(4)

AR(5)

AR(6)



46 
 

 

Tabela 4 – Modelos de previsão do consumo das famílias e suas aberturas 

 
‘***’ p<1%; ‘**’ p<5%; ‘*” p<10% 

          Fonte: Elaboração própria 

Variáveis
Consumo das 

Famílias

Consumo de 

bens duráveis

Consumo de 

bens não 

duráveis

Consumo de 

bens 

semiduráveis

Consumo 

de 

serviços

0.3349**
(0.15)

0.0955*
(0.05)

0.0733*** 0.1093***
(0.01) (0.04)

0.0013***
(0.00)

0.2915***
(0.03)

0.1969*** 0.1152*** 0.1954*** 0.0353**
(0.07) (0.02) (0.03) (0.02)

0.6002***
(0.06)

0.7617***
(0.03)

0.734***
(0.03)

0.0828*
(0.04)

-0.0084*** 0.0058*** 0.0084*** -0.0115*** -0.1055***
(0.00) (0.01) (0.00) (0.00) (0.02)

0.3521*** 0,77 0.4394*** 0.5716*** 0.5414**
(0.12) (0.22) (0.11) (0.13) (0.21)
0,11 0,13 0,06 0,21 0,27

(0.14) (0.25) (0.14) (0.16) (0.24)
0.3275** -0.4144*** 0,13

(0.13) (0.16) (0.11)
-0,08 -0,30 0,06 0,00 -0,14

(29.57) (0.77) (59.02) (6.88) (9.68)
-0,02 -0,31 0,07 -0,02 -0,26

(32.27) (0.69) (64.7) (6.87) (11.01)
0,00 0,67 -0,07 -0,06 -0,02

(38.38) (0.85) (42.45) (6.75) (8.40)
-0,09 0,22 0,04 0,02 0,16

(30.09) (0.18) (57.82) (6.33) (8.66)
-0,07 0,11 -0,01 0,02 -0,05

(31.94) (0.33) (63.7) (6.45) (10.09)
0,00 0,23 0,00 -0,05 -0,08

(40.66) (0.41) (42.92) (6.6) (10.63)
0,07 -0,05 -0,15 0,02 0,10

(32.61) (0.37) (57.48) (6.27) (9.81)
0,09 0,08 -0,09 0,04 -0,04

(29.11) (0.49) (54.59) (6.44) (8.88)
0,00 0,36 -0,13 -0,21 0,11

(38.26) (0.58) (35.75) (6.75) (8.4)
0,03 0,03 -0,01 -0,03 -0,14

(31.93) (0.28) (43.4) (5.25) (7.39)
0,08 0,16 0,08 -0,09 -0,01

(30.54) (0.26) (46.51) (5.07) (5.98)
-1,00 -0,29 -0,79 -0,65 -0,63

(24.41) (0.31) (13.10) (4.43) (6.09)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
N 121 121 121 121 121
R² 0,94 0,93 0,92 0,94 0,90
Crit. Inf. Akaike -5,87 -3,60 -6,09 -4,95 -6,24
Crit. Inf. Schwarz -5,41 -3,21 -5,74 -4,62 -5,80
Teste de Durbin Watson 1,97 2,01 1,92 2,02 2,01
EQM da previsão 2,1 6,1 0,5 19,4 1,0

MA(12)

SIGMASQ

MA(10)

MA(11)

MA(8)

MA(9)

MA(6)

MA(7)

MA(4)

MA(5)

MA(2)

MA(3)

MA(1)

AR(3)

AR(2)

Vendas var. ampliado

C

Vendas de semi dur.

Crédito

AR(1)

Vendas de não dur.

MSAD (-2)

Licenciamento

Dias úteis

Vendas de duráveis

ISA_Serviços

MSAD (-1)

Modelos
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Abaixo são apresentados os testes VIF (Variance Inflation Factors) que indica 

problemas de multicolinearidade quando o valor registrado supera 10. No caso das 

tabelas abaixo, todos os valores ficaram abaixo, rejeitando a hipótese de que as séries 

possuem relação linear entre si. 

Tabela 5 – Teste VIF para volume de vendas e suas aberturas 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 6 – Teste VIF para consumo das famílias e suas aberturas 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

  

Volume de Vendas 

do Varejo Restrito

Centered 

VIF

Volume de Vendas 

de Bens Duráveis

Centered 

VIF

Volume de Vendas 

de Bens Não 

Duráveis

Centered VIF

Volume de Vendas 

de Bens 

Semiduráveis

Centered 

VIF

C  NA C  NA C  NA C  NA

MSAD 1.51 Dias úteis 1.86 ABRAS 2.53 MSAD 4.95

Licenciamento 1.65 MSAD 2.83 MSAD 1.67 Crédito 8.41

Índice de Expec. - 

Consumidor
1.80 Licenciamento 3.62

Índice de 

Confiança do 

Consumidor

2.04
Índice de Expec. - 

Consumidor
7.41

Índice de Expec. - 

Consumidor
5.29

Consumo das 

Famílias

Centered 

VIF

Consumo de bens 

duráveis

Centered 

VIF

Consumo de bens 

não duráveis
Centered VIF

Consumo de bens 

semiduráveis

Centered 

VIF

Consumo de 

serviços

Centered 

VIF

C  NA C  NA C  NA C  NA C  NA

Licenciamento 2.15 Licenciamento 2.62 Dias úteis 1.26 Dias úteis 1.66
Índice de Situação 

Atual - Serviços
5.20

MSAD 2.03
Vendas de bens 

duráveis
3.09

Vendas de bens 

não duráveis
1.23

Vendas de bens 

semiduráveis
1.38

Vendas do var. 

ampliado
5.10

Crédito 2.00 Dias úteis 2.53 Dias úteis 3.02

MSAD 1.79
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Tabela 7 – Modelos de previsão do volume de vendas e suas aberturas 

utilizando MSAD do Banco Central 

 
       ‘***’ p<1%; ‘**’ p<5%; ‘*” p<10% 

Fonte: Elaboração própria  

Variáveis
Varejo 

ampliado

Vendas de 

bens duráveis

Vendas de 

bens não 

duráveis

Vendas de 

bens 

semiduráveis

0.2572***
(0.10)

0.5953*** 0.6182**
(0.17) (0.27)

-0.5972***
(0.19)

0.0022*** 0.0028***
(0.00) (0.00)

0.0024***
(0.00)

0.1876*** 0.3354***
(0.02) (0.03)

0.4141***
(0.04)

0.0013**
(0.00)

0.4973***
(0.13)

0.3302***
(0.08)

0.2045*** 0.2774*** 0.106** 0.2135***
(0.05) (0.09) (0.05) (0.06)

0,1939 0.4911*** 0,4037 0,2170
(0.16) (0.13) (0.64) (0.21)

0.2841* 0.1057*** 0,2414 0.74***
(0.17) (0.12) (0.33) (0.18)

0,2433 0,2795
(0.32) (0.18)

0,2067 0,1888
(0.19) (0.2)

0,2995
(0.28)

0.4461***
(0.17)

0,3347
(0.25)

0,2251
(0.17)

0,3551
(0.18)

0,1810
(0.22)

0.512***
(0.17)

0,4652
(0.32)

0,2088 0,0478 0,1057 0,4272
(0.31) (137.88) (1.11) (51.06)

0,4239 0,0879 0,5094 0,4355
(0.65) (219.69) (0.87) (72.61)

0.2881** 0,0750 0,2930 0,1971
(0.14) (41.51) (0.84) (50.42)

0,2327 0,1257 0,4717 0,3420
(0.34) (128.69) (0.69) (40.57)

0,3599 0,0871 0,1221 0,0180
(0.38) (97.85) (0.89) (57.82)

0,2956 0,1932 0,8143 0,1096
(0.57) (281.65) (1.06) (57)

0,0102 0,1439 0,1141 0,1573
(0.23) (58.6) (1.09) (51.27)

0,1354 0,0597 0,4102 0,2739
(0.29) (73.41) (0.85) (43.36)

0,0022 0,2083 0,0097 0,0402
(0.12) (105.52) (0.86) (29.36)

0,2639 0,1311 0,1527 0,2419
(0.3) (154.87) (0.78) (27.36)

0,1037 0,0288 0,4295 0,1692
(0.25) (103.37) (0.84) (39.73)

0,6186 0,7885 0,6100
(0.43) (202.57) (30.92)

0,0007 0,0017 0,0002 0,0008
(0.00) (0.17) (0.00) (0.04)

N 124 124 124 124

R² 0,87 0,89 0,92 0,84

Crit. Inf. Akaike -4,05 -2,74 -5,45 -3,86

Crit. Inf. Schwarz -3,67 -2,97 -4,90 -3,84

Teste de Durbin Watson 2,01 2,00 1,99 1,96

EQM da previsão 10,7 42,8 5,7 37,4

Modelos

MSAD

MSAD (-1)

MSAD (-2)

IE-Consumidor

IE-Consumidor (-3)

Licenciamento

ABRAS

ICC

Crédito

Dias úteis

C

AR(3)

AR(4)

AR(1)

AR(2)

AR(7)

AR(8)

AR(5)

AR(6)

AR(11)

AR(12)

AR(9)

AR(10)

MA(3)

MA(4)

MA(1)

MA(2)

MA(8)

MA(5)

MA(6)

SIGMASQ

MSAD (-3)

MA(11)

MA(12)

MA(9)

MA(10)

MA(7)
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Tabela 8 – Modelos de previsão do consumo das famílias e suas aberturas 

utilizando MSAD do Banco Central 

 
  **’ p<1%; ‘**’ p<5%; ‘*” p<10% 
  Fonte: Elaboração própria 

Variáveis
Consumo das 

Famílias

Consumo de 

serviços

0.1583**
(0.08)

0.1189*
(0.07)

0.0771***
(0.01)

0.0012***
(0.00)

0.2552***
(0.03)

0.0492***
(0.02)

0.0719**
(0.03)

0.0085* 0.0987***
(0.00) (0.02)

0.2881** 0,0723
(0.13) (0.24)

0,0272 0,3743
(0.13) (0.24)

0.5961***
(0.11)

0,0007 0,5750
(2.08) (4.45)

0,2005 0,7708
(2.43) (1.9)

0,2649 0,7305
(3.07) (5.19)

0,0341 0,7637
(2.22) (2.82)

0,1505 0,4635
(1.85) (5.49)

0,1190 0,2933
(1.78) (3.84)

0,0069 0,1702
(1.34) (4.75)

0,0510 0,0184
(1.43) (3.96)

0,2227 0,1280
(1.91) (3.93)

0,0149 0,1941
(1.94) (3.41)

0,0555 0,0596
(1.62) (2.61)

0,8321 0,5242
(1.82) (2.41)

0,0001 0,0001
(0.00) (0.00)

N 121 121
R² 0,93 0,89
Crit. Inf. Akaike 5,88 -6,23
Crit. Inf. Schwarz -5,43 -5,77
Teste de Durbin Watson 1,96 2,01
EQM da previsão 2,5 1,2

Modelos

MSAD

MSAD (-1)

MSAD (-2)

Licenciamento

ISA_Serviços

Crédito

Dias úteis

Vendas de duráveis

C

Vendas de não dur.

Vendas de semi dur.

AR(1)

AR(2)

Vendas var. ampliado

AR(3)

MA(1)

MA(2)

MA(3)

MA(10)

MA(11)

MA(12)

SIGMASQ

MA(4)

MA(5)

MA(6)

MA(7)

MA(8)

MA(9)


