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RESUMO 

Este trabalho investiga e analisa as diferenças das taxas anuais de inflação realizadas 

com relação às previsões dos agentes econômicos do mercado para um ano à frente. Os 

índices analisados foram o IPCA, IPA-M, IGP-M e o IGP-DI. Referente à previsão dos 

agentes para cada índice, foi feito uma análise estatística e uma análise de séries 

temporais através do modelo ARIMA. Este último explicou o erro de previsão dos 

agentes econômicos através de valores passados, ou defasados, do próprio erro de 

previsão, além dos termos estocásticos. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Previsão da taxa de inflação, Análise Estatística, Séries 

Temporais 

 

This work investigates and analyzes the differences between inflation’s annual rates and 

the forecasts by economic agents, for a year ahead. The inflation index examined, were 

the IPCA, IPA-M, IGP-M and IGP-DI. For each agents preview, for each index, we 

performed a statistical analysis and time series analysis, by ARIMA model. Through 

this model we understood the forecast errors of economic agents by the past values of 

forecast errors in the past, besides the stochastic terms. 

 

KEY-WORDS:  Inflation rate forecast, Statistical Analysis, Time Series. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta dissertação investiga e analisa as diferenças das taxas anuais de inflação realizadas 

com relação às previsões dos agentes econômicos do mercado para um ano à frente. Os 

índices analisados foram o IPCA, IPA-M, IGP-M e o IGP-DI.  

É notório que a capacidade do Banco Central de prever a taxa de inflação e de inferir 

qual é a expectativa do mercado sobre a taxa de inflação futura é de extrema 

importância para o bom andamento da política monetária e serve como parâmetro de 

cálculo para a sua função reação. 

Nestes últimos anos muitos países adotaram o Regime de Metas de Inflação devido ao 

seu sucesso no controle da inflação. Esse regime monetário mais conhecido como 

inflation targeting foi introduzido primeiramente na Nova Zelândia e ao longo dos anos 

vários países como Canadá, Inglaterra, Suécia, Israel, Austrália e o Brasil passaram a 

adotá-lo. Ao adotar este regime, o Banco Central do Brasil assume que, dentro da 

política econômica, a taxa de inflação é a variável macroeconômica que ele controla no 

longo prazo. Dessa forma, quanto menor a variação da taxa inflacionária e quanto mais 

próximo da meta determinada estiver o Banco Central, mais confiantes os agentes serão 

quanto as suas expectativas e melhor serão as previsões dos mesmos para as inflações 

futuras. 

As decisões da política monetária do Banco Central do Brasil são tomadas com 

antecedência (forwad-looking). Esta decisão tem como base central as previsões 

internas, através de modelos econométricos, e também as projeções dos agentes 

econômicos explicitadas diariamente no Boletim Focus, coordenado pelo próprio Banco 

Central. Muitos estudos também apontam para importância da análise dos erros das 

projeções dos agentes econômicos, como medida de credibilidade do Banco Central em 

cumprir as metas pré-estabelecidas. 
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O capítulo 2 apresenta um breve levantamento histórico aonde vamos explicar não 

apenas o surgimento, mas também como se caracteriza o Sistema de Metas de Inflação 

no Brasil. Dentro deste escopo, vamos falar sobre as previsões da inflação do Boletim 

Focus.  

No capítulo 3 mostramos como foram obtidos os dados e os modelos utilizados. Nele 

explicamos como trabalhamos com os dados obtidos e quais foram nossas principais 

fontes e detalhamos o modelo ARIMA que foi utilizado nesta dissertação. 

No capítulo 4 analisamos a distribuição e os dados estatísticos de cada índice de preços 

de que trata esta dissertação. Neste ponto podemos verificar que os agentes do mercado 

provisionam suas estimativas sistematicamente acima da inflação realizada, porém em 

alguns períodos houve uma grande influência de variáveis exógenas que distorceram 

estas expectativas, as quais foram denominadas de observações atípicas ou outliers. 

Devido a isso analisamos modelos com e sem estes outliers. Em seguida, para fazer 

uma análise mais específica das previsões da inflação extraídas do Boletim Focus, foi 

usado modelos de series de tempo a fim de avaliar a estacionaridade através de teste de 

raiz unitária. Para completar nossa análise de séries temporais, utilizamos o modelo 

ARIMA que nos permitiu explicar o erro de previsão através de valores passados, ou 

defasados, do próprio erro de previsão, além dos termos estocásticos.   

O capítulo 5 apresenta a conclusão baseada nos testes econométricos feitos para cada 

erro de previsão dos agentes econômicos. Nela vamos afirmar que encontramos 

estacionaridade para todos os erros de previsão dos índices, com e sem os outliers sem a 

necessidade de diferenciarmos a série. Procuramos utilizar o modelo ARMA (1,1), pois 

sua diferença para modelos com um número maior de observações foi indiferente, 

devido a critérios de informação como os de Akaike e Schwarz, que punem pelo 

acréscimo de regressores, mostra que ela foi à melhor escolha. Dentro deste modelo, 

observamos que as constantes não apresentaram estatísticas t significantes, o que 

concluímos que na média os agentes do mercado acertam a inflação realizada, ou seja, 

os agentes econômicos não apresentam viés nas estimativas da taxa de inflação 

realizada um ano à frente. 
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 2. METAS DE INFLAÇÃO E PREVISÕES DE INFLAÇÃO  

O Regime de Metas de Inflação é um regime monetário no quais os Bancos Centrais de 

muitos países adotaram, os quais podemos destacar a Nova Zelândia (pioneira), 

Espanha, Reino Unido, Canadá, Suécia, Finlândia, México, Israel, Austrália e o Brasil. 

Mais recentemente, a República Tcheca, Polônia e África do Sul também implantaram 

este regime. Este regime monetário controla a inflação através da taxa de juros.    

2.1. O Sistema de Metas de Inflação no Brasil 

Com a crise cambial instalada em janeiro de 1999, houve uma troca de regime 

monetário de metas cambiais pelo regime de metas de inflação. Embora tivesse obtido 

sucesso durante os cinco anos anteriores, ou seja, desde a implementação do Plano Real 

até a crise de 1999, o regime de metas cambiais não era para ter sido utilizado por um 

período muito prolongado. O correto teria sido o regime de metas cambias ter sido 

substituído de forma gradual para o regime monetário e não repentinamente, devido à 

crise de 1999.  

Cabe ressaltar que embora muitos analistas atribuam à culpa da crise de 1999, as crises 

externas como a “tequila”, crise do leste asiático e principalmente a russa em agosto de 

1998, onde está última teve como ponto principal a moratória das dívidas públicas e 

privadas do país, o que gerou uma enorme crise de confiança sobre a credibilidade dos 

mercados emergentes, o Brasil também apresentava uma enorme deterioração dos 

fundamentos econômicos. A economia se encontrava consideravelmente desaquecida, 

pois os componentes da demanda agregada estavam reprimidos, como o consumo em 

função das elevadas taxas de juros e do alto nível de desemprego, o investimento devido 

ao aperto monetário com excessivas cargas tributárias, os gastos do governo devido ao 

ajuste fiscal e por fim, devido a uma desaceleração da economia mundial e a 

sobrevalorização do real, as exportações também foram afetadas e reduzidas.  Este fator 

foi o grande epicentro da crise cambial e, por conseqüência, houve a mudança de 

regime. Os economistas tinham receio de que um possível abandono do regime de 
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metas cambiais pudesse gerar um repentino repique inflacionário. Com respeito a este 

receio que não se comprovou, podemos citar duas fontes. A primeira de Batista Junior 

em 2000, onde ele destaca: “Nestas condições econômicas, não há como se apavorar 

com os efeitos inflacionários da desvalorização. Para que a inflação voltasse, teríamos 

que ter um colapso de proporções russas ou indonésias”. A segunda se justifica no 

relatório do próprio Banco Central do Brasil em setembro do mesmo ano: “No começo 

do ano, quando o real sofreu desvalorização em meio à crise cambial, a expectativa da 

maioria dos economistas era de a inflação voltaria com força[...] Havia o receio de que a 

estabilidade econômica conquistada ao longo dos últimos quatro anos e meio, e a custo 

elevado, seria perdida da noite para o dia. A defesa do regime de câmbio fixo se 

apoiava, em parte, no temor de que qualquer desvalorização fosse anulada pela inflação, 

embora os desdobramentos da crise asiática já refutassem a validade desse argumento. 

Poucos meses após a flutuação cambial, as previsões iniciais provaram-se erradas, tanto 

em termos qualitativos quanto quantitativos.”  

Com uma elevada dívida líquida do setor público sobre o PIB devido a uma política 

monetária fortemente restritiva, com uma taxa de juros extremamente elevada, o Brasil 

tornou-se um país vulnerável a possíveis ataques especulativos em sua moeda.  Em 

meados de 1998 as reservas internacionais começaram a ser reduzidas devido a uma 

reversão no fluxo de capitais. Segundo o IPEADATA, o risco soberano, dos eurobonds 

brasileiros na época aumentou consideravelmente com seu spread com relação ao 

Treasury de 10 anos do governo americano, que chagou a 1.403 pontos-base. 

Após uma drástica redução nas reservas, o presidente do Banco Central do Brasil 

Gustavo Franco foi substituído por Francisco Lopes. Com isso o piso e o teto da banda 

cambial foram aumentados, o que indicava uma transição de regime. Contudo as 

reservas internacionais continuaram a se reduzir e a banda cambial adotada não se 

sustentou por muito tempo. A incapacidade do Banco Central do Brasil em sustentar o 

regime de metas cambiais fez com que este fosse terminado no dia 15 de janeiro de 

1999. Com isso passamos a ter uma taxa de câmbio flutuante. Armínio Fraga (novo 

presidente do Banco Central do Brasil) em março de 1999 passou a adotar o regime de 

metas, ainda que informalmente e extinguiu o regime de banda de flutuação para taxa de 

juros Selic. Em março de 1999 o Banco Central do Brasil declara seu comprometimento 

com a estabilidade de preços na Reunião do Copom: “O objetivo primeiro do Banco 

Central é a manutenção da estabilidade de preços”  
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Instituído em junho de 1999, o regime monetário de metas de inflação estabeleceu 

inúmeras regras e objetivos a serem cumpridos. Dentre elas se destacam o parágrafo 

único do artigo 4 que estabelece que caso o Banco Central do Brasil não consiga 

alcançar a meta predeterminada, este deverá informar os motivos pelo qual não 

conseguiu cumprir, a solução que será tomada para que está meta seja cumprida e 

quanto tempo irá demandar para que a solução possa ter o efeito desejado. O Decreto 

ainda afirma que o Conselho Monetário Nacional (CMN) determine as metas para a 

inflação e seus intervalos (bandas) de tolerância em relação ao centro para o IPCA 

calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).  De acordo com 

Leiderman e Svensson (1995), o sistema de Metas serve como elemento de coordenação 

de expectativas dos agentes do mercado financeiro. 

Para isolar algum efeito de choque temporário, ou seja, de outliers, alguns países 

adotam como meta de inflação medidas do núcleo da inflação. Por sua vez, o Banco 

Central do Brasil não adota este tipo de política. Devido a um histórico de manipulação 

dos índices de inflação, o mesmo acredita que este tipo de política poderia comprometer 

sua credibilidade diante dos agentes. Ao adotar este tipo de pólitca com o índice cheio, 

o Banco Central pode utilizar-se de uma ferramenta de extrema importância que são os 

intervalos de tolerância (bandas) em relação ao centro da meta (Bogdanski, Tombini, 

Werlang 2000). Devido a isso, no Brasil, a banda de flutuação é uma das mais amplas 

do mundo.  

Com o objetivo cada vez maior de aumentar a credibilidade e, por conseguinte, deixar a 

política monetária mais transparente, o Banco Central atua constantemente na melhora 

da comunicação entre ele (Banco Central), os agentes econômicos e a sociedade. Dessa 

forma, o Banco Central pode ser capaz de monitorar as expectativas dos agentes. Neste 

critério nós podemos destacar algumas medidas políticas que facilitam esta leitura dos 

agentes como a apresentação de um Relatório de Inflação e a divulgação sistemática de 

atas das reuniões do Copom, uma semana depois de cada reunião.  Como parte 

fundamental do regime de metas para a inflação, além do anúncio público de metas 

numéricas para a inflação, este tem como características básicas a transparência e a 

prestação de contas regulares à sociedade e a seus representantes. Seguindo esta linha, 

podemos destacar algumas atitudes que o Banco Central do Brasil deve ter como 

prioridade. A primeira é uma sinalização para os agentes sobre a meta numérica para a 

inflação no médio e longo prazo, a segunda é o comprometimento com a política 
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monetária e, por conseguinte, o objetivo de estabilizar os preços, a terceira é uma clara 

justificativa aos agentes e ao público em geral quanto sobre a estratégia a ser adotada e 

sobre os planos de qualquer tipo de alteração e, para finalizar, a quarta é o mecanismo 

para tornar as autoridades monetárias responsáveis pelo cumprimento da meta. Para isso 

é necessário que o Banco Central do Brasil adote algumas medidas como:  

- Sempre manter a conhecimento público as metas numéricas de médio-prazo para a 

inflação; 

- Comprometimento institucional com a estabilidade de preços como objetivo 

primordial da política monetária, estratégia de atuação pautada pela transparência para 

comunicar claramente ao público sobre os planos, objetivos e razões que justificam as 

decisões de política monetária; 

- Os mecanismos para tornar as autoridades monetárias responsáveis pelo cumprimento 

das metas para a inflação.  

Caso as metas, determinadas pelo CMN, para a inflação não sejam cumpridas, ou seja, 

se ocorrer o rompimento de uma das barreiras estabelecidas anteriormente entorno da 

meta central, o presidente do Banco Central do Brasil deverá em carta aberta ao 

Ministério da Fazenda explicar os motivos do descumprimento e quais serão as 

providências tomadas para retornar à trajetória. Como podemos verificar na tabela do 

histórico de metas para a inflação do Banco Central do Brasil, houve rompimento da 

meta em três anos consecutivos, 2001, 2002 e 2003, sendo que em 2004 (assim como 

em 2003), foi feito um reajuste da meta durante o ano e conseqüentemente uma 

alteração de seus intervalos superiores. Desta forma, em 2004 foi possível manter a 

inflação dentro dos limites superiores da meta estabelecida após uma reavaliação do 

Banco Central. Com isso, de acordo com o decreto estabelecido no regime de metas de 

inflação, o Presidente do Banco Central do Brasil divulgou publicamente todas as 

razões do descumprimento e das alterações das metas por meio de carta ao Ministério da 

Fazenda. 
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Tabela 1: Histórico de metas para a inflação. Fonte: Banco Central do Brasil 

 

No Brasil o cumprimento da meta é avaliado de forma a considerar os 12 meses do ano, 

iniciando em janeiro e terminando em dezembro. No caso de alguns países, por 

exemplo, utiliza-se o sistema conhecido como janela móvel (rolling window), onde se 

considera a inflação acumulada em um determinado número de meses. Outra 

alternativa, é o caso da Austrália, onde esta não possui um horizonte fixo de tempo, 

porém considera as metas que deve alcançar em média ao longo do tempo.  

A taxa Selic é um instrumento primário de política monetária utilizado pelo Banco 

Central para o regime de metas de inflação. A taxa Selic é a taxa de juros média que 

incide sobre os financiamentos diários com prazo de um dia útil (overnight), lastreados 

por títulos públicos registrados no Sistema de Liquidação e Custódia (Selic), ou seja, é a 

taxa de juros que equilibra o mercado de reservas bancária. O Comitê de Política 

Monetária (Copom) estabelece a meta para a taxa Selic, e cabe à mesa de operações do 

mercado aberto do Banco Central manter a taxa Selic diária próxima à meta.  

2.2. As previsões de Inflação no Boletim FOCUS 

O regime de metas tem como um de seus objetivos centrais ancorar as expectativas dos 

agentes econômicos do mercado, pois estes orientam o processo de formação de preços 

na economia. Para que as expectativas dos agentes tenham mais precisão e eficiência, é 

necessário que o Banco Central do Brasil deixe claro as suas estratégias de política 
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monetária, além de repassar ao mercado as condições claras das principais variáveis 

econômicas.  Com essa política de informação entre o Banco Central e os agentes 

econômicos, estes últimos passam a ter um maior nível de eficiência e acerto quanto às 

expectativas de inflação. Com esta clareza informacional, é notório que com o passar do 

tempo, o Banco Central ganhe uma maior credibilidade diante dos agentes e com isso os 

reajustes de preços cada vez mais tendem a se aproximar da meta estabelecida por ele 

próprio (Banco Central).  

De acordo com o Relatório do Banco Central: “O Sistema de Expectativas de Mercado é 

uma interface via web, em que instituições financeiras, consultorias e empresas do setor 

não financeiro colocam as suas expectativas para as diversas variáveis 

macroeconômicas, entre elas a inflação.  

A área responsável do Banco Central por recolher os dados e por preparar o Boletim 

Focus é a Gerência Executiva de Relacionamento com Investidores (Gerin), que foi 

criada em abril de 1999, como parte do arcabouço do regime monetário de metas para a 

inflação. Seu objetivo é aperfeiçoar a comunicação entre o Banco Central do Brasil e o 

setor privado, com foco sobre os investidores domésticos e externos. O Gerin produz 

seus próprios relatórios, que inclui: 

(i) Relatório Focus-BC: relatórios com informações e análises sobre vários aspectos da 

economia brasileira e da política econômica;  

(ii) Focus-Relatório de Mercado: apresentação dos resultados da pesquisa de 

expectativas de mercado, um levantamento diário das previsões de cerca de 90 bancos e 

empresas não-financeiras para a economia brasileira, publicado toda segunda-feira;  

(iii) Séries Temporais das Expectativas de Mercado: planilhas atualizadas 

semanalmente, contendo os dados diários das expectativas de mercado para as 

principais variáveis da economia desde 2001;  

(iv) Top 5: classificação mensal das instituições com melhores previsões dentre aquelas 

participantes da pesquisa de mercado;  

(v) Série "Perguntas mais Freqüentes": textos que explicam didaticamente os dados, a 

metodologia e os conceitos econômicos adotados no Brasil;  
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(vi) Resenha Semanal de Mercado Aberto: relatórios semanais sobre os leilões de títulos 

públicos federais, o gerenciamento da dívida mobiliária e as operações de mercado 

aberto;  

(vii) Apresentações do Presidente e da Diretoria: gráficos em powerpoint que mostram a 

evolução da economia brasileira.”  

As pesquisas das expectativas dos agentes começaram em maio de 1999, como parte da 

transição para o regime de metas de inflação. Com isso o Banco Central possui a 

capacidade de monitorar toda e qualquer expectativa dos agentes econômicos diante das 

principais variáveis econômicas. Desta forma, o Banco Central é capaz de tomar 

decisões de política monetária mais clara com relação a essas expectativas.  Foi a partir 

de novembro de 2001 que o Gerin dentro da página do Banco Central criou um local 

aonde os agentes econômicos cadastrados pudessem colocar suas expectativas quanto às 

principais variáveis macroeconômicas como diferentes índices de preços, taxa de 

câmbio, crescimento do PIB, crescimento da produção industrial, taxa Selic, variáveis 

fiscais e indicadores do setor externo.  Diante disso, o Gerin consegue monitorar os 

agentes em tempo real. 

Os membros do Copom têm acesso diário aos relatórios do Sistema de Expectativa de 

Mercado que calcula as estatísticas das amostras diariamente. O Relatório de Mercado é 

publicado todas às segundas-feiras na página da internet Banco Central.  

Através do ranking Top Five O Banco Central do Brasil criou uma forma de incentivar 

e aprimorar a capacidade de previsão dos agentes econômicos participantes da pesquisa 

que compõe o Boletim FOCUS. De acordo com Sidney Yoshihiro (2005), este ranking 

tem como prioridade classificar as cinco principais instituições baseada nos índices de 

acerto, ou seja, as medianas das variáveis das expectativas projetadas pelas cinco 

instituições que mais acertarem, ou que estiverem mais próximas ao valor realizado 

sobre os índices pesquisados, terão seus nomes publicados no relatório chamado de 

TOP Five no Relatório de Mercado. Essas instituições que se colocam neste ranking 

ganham mais credibilidades sobre seus relatórios no mercado, atraindo cada vez mais 

clientes. Com isso ocorre uma nova maneira de precificar o trabalho dos analistas e 

pesquisadores do mercado. Muitas instituições tomam esta classificação para precificar 

o trabalho de seus pesquisadores, retribuindo o bom trabalho em forma de bônus e 

benefícios.   
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“No ranking de curto prazo, avalia-se a precisão das projeções com defasagem de um 

mês, nos últimos seis meses. O ranking de médio prazo considera a precisão das 

projeções dos últimos seis meses, sempre para o mês de referência. O ranking de longo 

prazo considera a precisão das projeções informadas em doze meses para o indicador 

anual. As instituições Top Five de curto e médio prazo são anunciadas mensalmente, 

enquanto as instituições Top Five de longo prazo são anunciadas uma vez por ano, em 

janeiro.” (Sidney Yoshihiro 2005) 

Devido a isso, o Banco Central do Brasil consegue retirar qualquer incentivo a mentir 

que o agente possa possuir. 

Conforme vamos verificar, as distribuições das expectativas dos agentes não possuem 

normalidade. Todas as distribuições analisados apresentaram algum grau de assimetria 

tanto para a direita quanto para a esquerda. O Banco Central sempre procura extrair a 

mediana das expectativas exatamente para contornar o efeito da assimetria na 

distribuição. Como exemplo, temos o gráfico da distribuição das expectativas 

inflacionárias inglesa dos agentes econômicos, retirado do “The inflation Report 

projections: understand the fan chart” do Banco Central Inglês.  

 

Figura 1: Distribuição das Expectativas de Inflação Inglesa (Fev/96). Fonte: Bank of 

England (1996). “The Inflation Report Projections: understand the fan chart, fev, pag34. 

No Brasil estas distribuições aparecem de forma diferente. Vamos verificar que se 

incluirmos períodos críticos como a primeira eleição do presidente Lula, que gerou uma 

enorme desconfiança, o erros das expectativas dos agentes tendem a ser inferiores a 

inflação realizada, porém este outlier pode interferir todo o posicionamento do restante 
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da amostra. Ao retirarmos os outliers do início da amostra e fizermos nova distribuição, 

claramente nós vamos verificar que os agentes em sua grande maioria se aproximam 

muito da inflação realizada, porém a distribuição muda para de assimétrica à direita para 

a esquerda, o que mostra que a maioria destes erros de previsão está um pouco acima da 

inflação real. 

Segundo Sidney Yoshihiro (2005), a série do FOCUS da mediana da expectativas de 

inflação para os próximos doze meses apresenta degraus nos dias de publicação das 

taxas de inflação, pois no momento em que se torna conhecido o índice de preço 

mensal, o período de cálculo da previsão avança um mês calendário. A alternativa usada 

pelo Banco Central para minorar esse efeito é agregar a projeção de doze meses à 

diferença entre a expectativa da variação do índice para o décimo terceiro mês à frente e 

a expectativa da variação do índice que sairá do cálculo, ponderada pelo número de dias 

corridos no período. Desta forma, temos a definição da variável:  

����` (d)=��1 + 
�����
��� � ∗ ��1 + 
�����

��� � / �1 + 
�����
��� ���

���
����	� − 1�*100 

 

Onde, �� �	é a expectativa da variação da inflação para o 13° mês à frente;  

���	�	é a expectativa da variação da inflação nos próximos doze meses;  

��	�	é a expectativa da variação da inflação para o 1° mês à frente;  

����` 	é a expectativa suavizada da variação da inflação nos próximos doze meses; 

ndt é o numero total de dias no período  

ndp é o numero de dias transcorridos no período  

No caso de diferença positiva entre a mediana das expectativas do 13° mês à frente e a 

do 1° mês à frente, as expectativas suavizadas para os próximos doze meses serão 

alterados positivamente e proporcionalmente ao número de dias decorridos no período 

entre divulgações do índice. Conforme nos aproximamos da próxima divulgação do 

resultado da taxa de inflação, agrega-se mais informação ponderada relativa à 

expectativa do mês que entrará no cálculo do acumulado em doze meses. O resultado é 

uma série suavizada, sem a ocorrência de degraus como os da série original e desta 
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forma usaremos a medida de expectativa 12 meses à frente com suavização para a 

realização dos testes do presente trabalho. 
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3. PREVISÕES DA INFLAÇÃO: UMA AVALIAÇÃO 

3.1.  Índices de Preços 

IPCA: O índice de Preços ao Consumidor Amplo é medido pelo IBGE (instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Este índice é composto do cruzamento de dois 

parâmetros, sendo o primeiro parâmetro a pesquisa de preços de nove regiões de 

produção econômica, cruzada com o segundo parâmetro que é a pesquisa de orçamento 

familiar, que abrange famílias com renda de um a quarenta salários mínimos. As regiões 

metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, 

Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito Federal e do município de 

Goiânia. Este índice foi determinado como alvo para o regime de metas de inflação do 

Banco Central do Brasil. O período de coleta de preços vai do primeiro ao último dia do 

mês corrente e é divulgado aproximadamente após o período de oito dias úteis.  

IPA-M: O Índice de Preços por Atacado para o Mercado tem como base de cálculo a 

variação dos preços no mercado atacadista, ou seja, mede a evolução dos preços nas 

transações entre empresas e abrangem várias etapas do processo produtivo, anteriores às 

vendas no varejo. Este é calculado pela FGV desde 1944. O IPA-M entra na 

composição do incide Geral de Preços para o Mercado (IGP-M). 

IGP-M: O Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, é 

pesquisado entre os dias 21 de um mês e 20 do mês seguinte. Foi criado por solicitação 

de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo 

governo nos índices oficias de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais 

credibilidade e independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades 

e a FGV foi celebrado em maio de 1989. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por 

Atacado), IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da 

Construção), com pesos de 60%, 30% e 10%, respectivamente. O índice apura as 

variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no atacado e de bens e 

serviços finais no consumo. 

IGP-DI: Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta 

refletir as variações mensais de preços, pesquisados do dia 01 ao último dia do mês 

corrente. Possui a mesma metodologia de cálculo do IGP-M. A principal diferença é 
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que, enquanto o IGP-DI abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21 

de um mês e 20 do mês seguinte. 

3.2. Amostra e Metodologia 

 Extraímos os dados da amostra basicamente de duas fontes. Primeiramente, através do 

Sistema de Metas para Inflação na página da internet do Banco Central do Brasil 

obtivemos os dados diários das previsões para um ano à frente dos agentes presentes no 

Boletim Focus para os quatro índices de inflação analisados. Em um segundo momento, 

obtivemos os dados no site do IBGE, como será explicado abaixo. 

3.2.1. Dados das expectativas dos agentes 

Nossa base de dados, das expectativas dos agentes, se compõe por todo o período do 

Boletim FOCUS que o sistema do Banco Central do Brasil disponibilizou, ou seja, 

desde seu início até o momento mais atual, quando começamos calcular os dados, que 

neste caso foi em fevereiro de 2009. O período que o Banco Central do Brasil 

disponibilizou através do Sistema de Expectativa de Mercado para o IPCA começou em 

01 de julho de 2001. No sistema, os dados estão disponíveis como média diária das 

expectativas, mediana diária das expectativas e moda diária das expectativas. 

Procuramos utilizar os dados diários da mediana das expectativas, pois como podemos 

verificar a distribuição das expectativas não são simétricas, ou seja, a distribuição dos 

dados ao redor da média não é uniforme, logo para contornar este efeito durante a 

obtenção de dados das suas pesquisas nas tomadas de decisões da política monetária, o 

Banco Central do Brasil acompanha a mediana das expectativas, assim como os agentes 

de mercado. Após a obtenção das medianas diárias das expectativas, nós retiramos a 

média de cada mês, pois a inflação realizada é disponibilizada apenas mês a mês para 

todos os índices.   

Esta média das medianas diárias das expectativas dos agentes para inflação para o 

período de um ano à frente foi tirada desde julho de 2001 até fevereiro de 2009. Por sua 

vez, os mesmos dados para os índices do IPA-M, IGP-M e IGP-DI foram 

disponibilizados a partir de novembro de 2001 e computamos os dados mês a mês até 

fevereiro de 2009, conforme procedimento explicado anteriormente. Para mantermos 

um mesmo número de informações entre os índices, descartamos as médias calculadas 

dos meses de julho, agosto setembro e outubro do índice do IPCA. Com isso, todos os 
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índices analisados tiveram seus dados calculados mês a mês no período que corresponde 

entre novembro de 2001 até fevereiro de 2009, totalizando 88 observações para cada 

índice. 

Gostaria de ressaltar que os dados diários da previsão dos agentes econômicos que 

compõe o Boletim FOCUS, dizem respeito à inflação exatamente um ano à frente da 

data em que ele colocou no sistema do Banco Central. Por exemplo, o agente no dia 20 

de março de 2008 acreditou que a inflação realizada para um ano a frente será de 5,14% 

no dia 20 de março de 2009, e assim por diante.  

 3.2.2. Dados da Inflação Realizada 

 Para obter os dados da inflação realizada fomos à página na internet do IBGE. Dentro 

da mesma, os dados estão disponíveis dentro do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática (SIDRA). Neste sistema obtivemos os dados da inflação mensal mês a mês. 

Como vamos analisar a expectativa dos agentes para a inflação de um ano à frente, foi 

necessário anualizarmos os dados para cada índice da seguinte forma: 

taxa	anual = ∏ �taxa	mensal�t� + 1�	�,-.�� − 	1	  
A base de dados extraída do IBGE para a inflação real foi de novembro de 2002 a 

fevereiro de 2010.  Com isso podemos verificar que os dados estão exatamente um ano 

à frente da amostra. 

3.2.3. Modelo de Cálculo do Erro da Previsão dos Agentes 

Para calcularmos o erro, primeiramente vamos procurar entender melhor a composição 

dos dados. Por exemplo, a expectativa do agente econômico inserida no sistema do 

Banco Central em novembro de 2001, corresponde à expectativa dos agentes do 

mercado para inflação realizada em novembro de 2002, a expectativa inserida em 

dezembro de 2001 corresponde à expectativa para a inflação realizada em dezembro de 

2002 e assim sucessivamente até a expectativa inserida no sistema em fevereiro de 2009 

que corresponde à expectativa para a inflação realizada em fevereiro de 2010, onde este 

foi o último dado realizado até o presente momento do cálculo do erro das expectativas, 

utilizado na dissertação. 

Transferimos os dados anualizados da expectativa inflacionária e da inflação realizada 

de cada índice para o programa Excel. O erro foi calculado subtraindo a inflação 
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realizada da expectativa dos agentes mês a mês com defasagem de um ano entre a 

expectativa dos agentes e a inflação realizada, conforme explicado com detalhes no 

parágrafo acima.  

/0 − /0.�1 = 	ℯ, onde /0 é o valor da inflação realizada em um de terminado ano t ; 

 /0.�1  é o valor da previsão da inflação pelos agentes econômicos para um determinado 

ano t-1, ou seja, uma ano de defasagem com relação ao ano t ; 

ℯ é o erro da previsão dos agentes econômicos.  

Desta forma, se o valor do erro for positivo nós saberemos que a média das medianas 

diárias das expectativas dos agentes para um ano a frente teve o seu valor inferior ao da 

inflação realizada. Se o erro tiver o sinal negativo, isso irá mostrar o contrário, ou seja, 

que a média das medianas das expectativas dos agentes para um ano a frente foi acima 

do valor real da inflação. 

3.2.4. Determinação dos Outliers 

Todos os quatro índices apresentaram outliers no mesmo período. Isso se deve a 

turbulência instalada no cenário econômico ocorrido entre o período de abril e maio de 

2002, após as divulgações das pesquisas eleitorais, indicando a provável vitória do 

candidato oposicionista (atual presidente da república Luis Inácio Lula da Silva) na 

eleição presidencial. Devido à incerteza da continuidade da política econômica, 

acarretou-se na época uma piora em todos os fundamentos econômicos e ativos 

financeiros, o que gerou uma conseqüente deterioração da expectativa inflacionária. 

Este efeito é visto claramente no gráfico do erro das previsões pelo tempo. Devido à 

demonstração da continuidade da política monetária, a adoção da lei de 

responsabilidade fiscal e o abandono do radicalismo político, o cenário econômico 

começa a melhorar e os ativos financeiros voltam a patamares de normalização. Além 

deste período determinado logo no início da amostra, dois dos quatro índices estudados, 

apresentaram outliers no meio da amostra. Foram o IGP-M e o IGP-DI. No primeiro 

(IGP-M) tivemos apenas o mês de julho de 2008 fora do padrão. Para o segundo (IGP-

DI) encontramos os meses de junho e julho de 2008 com discrepâncias. Como são 

dados isolados dentro de um grupo grande das amostras resolvemos deixá-los presentes 

no cálculo das mesmas sem os outliers, pois acreditamos não haverá influência 

considerável na análise dos dados da amostras. Este período se deve provavelmente a 
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um choque nos preços das commodities que na época apresentaram uma 

supervalorização por parte dos agentes financeiros. Como estes dois índices são 

afetados diretamente pela variação dos preços de qualquer produto ou serviço ligado a 

commodity, estes naturalmente acompanharam esta supervalorização preços. 

3.3. Metodologia Estatística 

Aqui iremos analisar as estatísticas descritivas com relação aos erros das expectativas 

dos quatro índices de inflação calculados. Utilizamos o programa de computador E-

Views para calcular e avaliar os dados estatísticos. Para cada um dos quatro índices nos 

extraímos oito tipos de gráfico e duas tabelas com dados estatísticos numéricos. Desta 

forma unimos uma melhor visualização dos dados através dos gráficos.  Como tivemos 

duas amostras, com e sem os outliers, teremos quatro gráficos e uma tabela para analisar 

os dados com os outliers e a tabela restante com os quatro gráficos para analisar a 

amostra sem os outliers. Desta forma, todo o procedimento feito para as amostras com 

os outliers se repetiu para as amostras sem os outliers.  

Separamos os gráficos em dois grupos. Primeiro retiramos os gráficos dos erros das 

previsões dos agentes versus o tempo (período que estudamos a amostra) no formato de 

colunas e no formato linear. Em um segundo momento, nós procuramos visualizar a 

distribuição de freqüência da série com um histograma junto com as estatísticas 

descritivas e o teste de normalidade Jarque-Bera da série. A estatística Jarque-Bera 

segue a distribuição χ� com dois graus de liberdade sob hipótese nula de que os erros se 

distribuem normalmente (Ilton G. Soares e Ivan Castelar 2003).  

Finalmente, analisamos a normalidade pelo gráfico da densidade estimada através do 

ponderador de Kernel. A escolha da função Kernel geralmente não altera 

significativamente a função densidade (Rodrigo De Losso da Silveira Bueno 2008).   

Além dos gráficos e da tabela de dados estatísticos do histograma, nós avaliamos outra 

tabela de dados. Nela nós procuramos entender a distribuição através de uma análise 

quantílica para verificarmos o quanto da amostra se aproxima do valor da inflação 

realizada e como ela se comporta, ou seja, procuramos compreender se os dados 

analisados estão mais próximos (erram menos) ou mais distantes (erram mais) da 

inflação realizada e como se comportam estatisticamente cada grupo. A análise 

quantílica é baseada em pontos derivados a intervalos regulares da função distribuição 
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acumulada de uma variável estocástica. Os intervalos que denotam os subconjuntos de 

análise da amostra podem ser de qualquer ordem (por exemplo: 100 para os centis, 

cinco para quintis) (Wooldridge 2004).  

Foi exatamente através da análise quantílica que escolhemos qual seria o critério de 

escolha dos outliers. Definimos os ranges em que os dados estivessem mais 

concentrados e obviamente mais próximos da inflação realizada. Aqueles períodos em 

que encontramos um percentual pequeno da amostra, que foi exatamente os períodos em 

que houve uma variação grande entre as previsões e o efetivamente realizado, nós 

retiramos da amostra. Estes valores retirados nós determinamos de outliers.  

3.4. Métodos de Previsão com Séries Temporais 

Previsão é uma parte fundamental de análise econométrica com séries temporais. É 

importante fazer previsões sobre variáveis econômicas de grande interesse, tais como, a 

evolução do PIB, prever a inflação, o desemprego, prever a variação da taxa de câmbio 

das taxas de juro, dos preços de ações, entre outras. Os métodos de previsão são 

analisados com o pressuposto que as séries cronológicas são estacionárias.  

3.4.1. O teste da Raiz Unitária (teste Dickey-Fuller) 

O teste chamado da raiz unitária tem como função básica determinar se a série analisada 

é estacionária ou não. Sabemos que para uma série ser estacionária esta deve flutuar em 

torno de uma mesma média. A série não-estacionária por sua vez, não possui média e 

variância constantes, o que dificulta sua estimação.  

Para exemplificar de uma forma mais clara, vamos explicar o processo (estocástico) de 

raiz unitária, através da seguinte equação:  

40 = 540.� + 60, onde -1 ≤ 5 ≤ 1 e 60 é um termo de erro de ruído branco.  

A idéia deste teste é simplesmente fazer uma regressão de 40em relação ao seu valor 

defasado (neste caso de um período), 40.�. Desta forma será possível analisar se o valor 

de 5 é igual ou inferior a um. Para uma melhor explicação, vamos manipular a equação 

acima: 

  40 − 40.� = 540.� − 40.� + 60= �5 − 1�40.� + 60= ∆40 = 740.� + 60  
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Onde, θ=(5-1) e ∆ é o operador de primeira diferença. De acordo com esta manipulação, 

nosso objetivo agora será fazermos um teste de hipótese, onde a hipótese nula será θ=0, 

ou seja, 5=1. Se estes valores se confirmarem, nós chegaremos a conclusão de que 
temos uma raiz unitária, ou seja, teremos uma série de tempo não-estacionária.  

Para verificar a hipótese nula �θ=0), utilizamos o teste Dickey-Fuller. Este teste 

afirma que sob a hipótese nula, o valor t do coeficiente estimado de 40.� segue a 

estatística N (tau). Podemos utilizar a estatística t de Student quando a hipótese nula 

�θ=0) for rejeitada, o que irá determinar uma estacionaridade na série.  

De uma forma simples, a estimação é feita basicamente através mínimos quadrados 

ordinários, onde divide o coeficiente θ de 40.�, pelo seu desvio-padrão para calcular a 

estatística N. Após isso, verificamos as tabelas de Dickey-Fuller ou como fizemos, 

utilizamos um pacote estatístico (nosso caso o E-Views). Caso o valor absoluto da 

estatística |N|exceda o valor crítico nas estatísticas tau de Dickey-Fuller, nós iremos 

rejeitar a hipótese nula, ou seja, teremos uma série estacionária. (Damodar Gujarati 

2006)  

3.4.2. Modelos de previsão 

Os modelos de previsão analisam as propriedades estocásticas das séries temporais com 

base nos valores passados (lags) das próprias variáveis e do termo estocástico (termos 

de erro). Estes modelos são conhecidos como modelos de séries temporais. Os modelos 

de séries temporais servem para fazer previsões sobre a evolução da variável de 

interesse, estudando as características do passado, analisando a interrelação dinâmica 

existente de uma série temporal única. A intenção não é construir modelos estruturais 

que se baseia na teoria econômica, nem testar teorias econômicas. Os modelos de séries 

temporais podem assumir as seguintes especificações: 

(i) Processo Auto-regressivo (AR): Uma série temporal 40 segue um processo auto-

regressivo de primeira ordem, ou seja, AR(1), quando: 

40 = P� + P�40.� + 60, com 60~i.i.d. (0,Q��, onde i.i.d. significa independentes e 

identicamente distribuídos. 

Então, para um processo regressivo de segunda ordem AR(2), temos: 

tttt uYaYY +++= −− 22110 αα  

Assim um processo regressivo de ordem p, AR(p), será: 
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tptpttt uYaYaYY +++++= −−− .....22110 αα
 

Alternativamente, 

tit

p

i
it uYY ++= −

=
∑

1
0 αα

 

Desta forma verificamos que os valores atuais (40), podem ser previstos pelos 

valores das mesmas variáveis em períodos anteriores.  

Temos para o valor esperado de 40:  

Sabemos que 40	= P� + P�40.� + 60, então: 

��40� = P� + P���40.�� 
��40� = P� + P���P� + P�40.� + 60.�� 

��40� = P� + P�P� + P����40.�� 
��40� = P�R1 + P� +⋯+ P�T.�U 

��40� = P�/�1 − P�� 
 

(ii)  Processo de Média Móvel (MA): Uma série temporal 40 segue um processo de 

média móvel de primeira ordem, ou seja, MA(1), quando: 

40	= µ+V�60 + V�60.�, com 60 ~ i.i.d. (0,Q�� µ é constante. 

Então, para um processo de média móvel de segunda ordem MA(2), temos: 

40 = μ + V�60 + V�60.� + V�60.� 

Por sua vez, para um processo de média móvel de ordem q, MA(q), temos: 

40 = μ + V�60 + V�60.� +⋯+ VX60.X 

Alternativamente: 

40 = 	Y +ZV[60.[
X

[-�
 

O modelo de média móvel é uma combinação linear de erros independentes e 

identicamente distribuídos.  

(iii)  Processo Auto-regressivo e de Média Móvel (ARMA): Este modelo será o 

modelo adotado em nosso trabalho como vamos verificar mais adiante. Como 

vamos verificar, este modelo apresenta as características dos dois processos, 

então para o modelo ARMA (1,1), temos: 

40 = 7 + P�40.� + V�60 + V�60.� 

Em um caso mais geral, ou seja, um modelo ARMA (p,q), teremos: 

40 = 7 + P�40.� + P�40.� +⋯+ \40.T + V�60 + V�60.� +⋯+ VX60.X 
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Alternativamente: 

40 = 7 + Z α[

T

[-�
40.[ + Z V[

X

[-�
60.[ 

Como podemos verificar, este é um processo de p termos auto-regressivos e q 

termos de erro de média móvel. 

(iv) Processo Auto-regressivo, Integrado e Média Móvel (ARIMA) 

Os modelos ARMA podem ser aplicados apenas a séries temporais. Isto implica 

que no mínimo, a média, variância e covariância da série permanecem 

constantes no tempo. Cabe ressaltar que a estacionaridade fraca é uma série que 

flutua em torno de uma média fixa com uma variância e autocovariância 

constantes. 

A propriedade da estacionaridade das séries temporais define um processo 

ARMA integrado, e assim a designação ARIMA. Um processo ARIMA (p,d,q) 

indica que tem p termos auto-regressivos, é integrado de ordem d, e tem q 

termos de erro de média móvel. Por exemplo, um processo ARIMA (2,1,2) 

indica que a variável 40 é estacionária na primeira diferença, 40 ~I(1), e é 

constituído por dois termos AR e dois termos MA. 

Verificamos que: 

ARIMA(p,d=0,q) = ARMA(p,q) 

ARIMA(p,0,0) = AR(p) 

ARIMA(0,0,q) = MA(q) 

Estas propriedades todas tornam a designação ARIMA mais usual uma vez que 

engloba todas as situações AR e MA. 

Para identificar o processo ARIMA (p, d, q) de uma série de tempo, utiliza-se a 

metodologia Box-Jenkins (BJ). Para isso seguem-se os seguintes passos: 

 

Identificação 

Identificar os valores p, d e q do processo ARIMA. O primeiro passo é identificar o d (a 

ordem de integração da série) e seguidamente o p e o q. O correlograma ou função de 

autocorrelação (FAC), e o correlograma parcial ou função de autocorrelação parcial 

(FACP), são instrumentos úteis para AL identificação. A função de autocorrelação é 

constituída pelos coeficientes de autocorrelação dados pela relação: 
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_̂ = ∑�a�.a��	�a�bc.a�bc�
d∑�a�.a����a�bc.a�bc��

 = 
efg	�a�,a�bc�

hijk�a��ijk�a�bc� , com -1≤	 _̂≤ 1 

 
Para testar a significância individual do rl usa-se a distribuição normal dada  

_̂m  ~ N(0,1/n) com n o número de observações 

Um intervalo de confiança com probabilidade 95% apresenta-se do seguinte modo: 

Valores do ̂_m  estatisticamente significativos identificam a ordem do processo AR.  

De modo semelhante, a autocorrelação parcial, _̂_, mede a correlação entre as 

observações (séries de tempo) que estão separadas por n períodos, fazendo os 

ajustamentos para levar em conta a correlação nas defasagens intermediárias, ou seja, 

defasagens menores que n. Em outras palavras, a autocorrelação parcial é a correlação 

entre 40 e 40._, depois de removido o efeito dos períodos intermediário (40.�, 40.�,..., 

40._o�). Os critérios alternativos para definir a ordem das defasagens dos processos AR 

são: 

- Critério de informação de Akaike (CIA): 

Segundo a literatura de Damodar Gujariti (2006), o critério de Akaike vai punir o 

acréscimo de regressores ao modelo, com relação ao Rq�.	Ao compararmos dois ou mais 

modelos, sempre vamos dar preferência aquele que tiver um menor valor, ou seja, 

vamos escolher a ordem do processo auto-regressivo AR quanto menor for o valor do 

CIA.  

CIA = 	 e�uv 	�∑wmx		�y � = e�uv 	�z{|y � , onde n é o número de observações e k é o número de 

regressores (incluindo o intercepto). 

O k é o número de regressores (incluindo o intercepto) e n é o número de observações. 

- Critério de informação de Schwarz (CIS): 

O critério de informação de Schwarz também tem a característica de punir o acréscimo 

de regressores ao modelo, assim como o critério de informação de Akaike e assim como 

este último, quanto menor for seu valor melhor será o modelo. A diferença do critério 

de Schwarz para o critério de Akaike é basicamente a intensidade da punição, ou seja, o 

critério de Schwarz é mais punitivo que os outros critérios de informação analisados. 

Quanto menor o valor do CIS, melhor será a escolha do modelo AR.         
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CIS = nu
v 	�∑wmx		�y � = 	nu

v 	�z{|y �	, onde n é o número de observações e k é o número de 

regressores (incluindo o intercepto).  

Estimação 

Após a identificação do processo podemos aplicar métodos lineares (OLS) ou não 

lineares (Máxima Verossimilhança) para estimar os parâmetros do modelo com os 

termos auto-regressivos e termos da média móvel. Se os modelos contem apenas termos 

auto-regressivos, AR(p) pode ser estimado pelo método OLS e utilizado para fazer 

previsões.  Se os modelos contem termos de média móvel, MA(q) ou ARMA (p, q) 

métodos de estimação não lineares têm de ser aplicados, nomeadamente, da Máxima 

Verossimilhança.   

O Método da Máxima Verossimilhança é um processo iterativo, que usa como valores 

iniciais os valores (estimados) obtidos da estimação OLS, até o processo de estimação 

convergir (encontrar os valores dos parâmetros do modelo que minimizam a soma dos 

quadrados dos resíduos). 

Os critérios CIA e CIS (valores menores) juntamente com o Rq� (valor mais elevado) 

podem ser utilizados para escolher o modelo estimado mais adequado, entre 

especificações alternativas ARMA. 

Testes diagnósticos   

Após a identificação e estimação do modelo ARIMA é necessário testar a precisão do 

ajustamento do modelo estimado aos dados utilizados. Um procedimento usual é testar 

as propriedades dos resíduos do modelo estimado, verificando se desfrutam as 

características de ruído branco. Os correlogramas FAC e FACP e a estatística de 

Dickey-Fuller (ADF), podem ser novamente utilizados para verificar a estacionaridade 

dos resíduos. 

 

Previsão  

O objetivo principal da estimação dos modelos ARIMA é fazer previsões sobre os 

valores futuros da série cronológica considerada, com um erro menor possível. A 

minimização do erro quadrático médio é a condição para uma previsão satisfatória, dado 

por 
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E�ℯ~�� = ���~o� − 	��~��  
Processos iterativos são novamente utilizados para fazer projeções futuras.   

3.4.3. Metodologia em Séries Temporais 

Através da teoria explicitada anteriormente, nós analisamos através do teste Dickey-

Fuller a estacionaridade da série de erros de previsão dos agentes com relação à inflação 

realizada. Após verificarmos que a estatística t em módulo era superior aos valores 

críticos da tabela de Dickey-Fuller, constatamos que todas as séries para todos os 

índices, com e sem os outliers, eram estacionárias. Foram realizados outros testes além 

do ADF, onde hipótese de não estacionaridade também foi rejeitada. 

Em seguida, nosso próximo passo foi determinar que tipo de modelo fosse se adequar 

melhor na análise. Para verificar a influência dos erros das previsões passadas no valor 

atual da previsão dos agentes, utilizamos o modelo ARMA (1,1). Foram feitos testes 

com modelos ARMA (2,2) e ARMA (3,3), porém percebemos que para todas as séries 

os critérios de informação Akaike e Schwartz não apresentaram alterações relevantes. 

Para evitar um número grande de regressores no modelo desnecessariamente, 

preferimos utilizar o modelo ARMA (1,1), ou seja, utilizamos o critério de parcimônia.   
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4. Análise dos Erros de Previsão 

Neste capítulo apresentamos a análise dos erros de previsões dos índices IPCA, IPA-M, 

IGP-M e IGP-DI. Os erros de previsão desses índices foram analisados de forma 

estatística com modelos de séries de tempo. Organizamos nossa análise índice a índice e 

dentro de cada índice existem subdivisões por amostra, uma que inclui os outliers e 

outra que exclui os outliers dos erros de previsões.  

4.1. Erros de Previsão do IPCA 

Conforme informado acima, vamos separar cada análise estatística e econométrica em 

dois grupos de amostra, onde uma irá conter os outliers e a outra amostra será sem os 

outliers. 

4.1.1 Amostra completa 

Estatística Descritiva 

Vamos começar nossa análise pelos gráficos das figuras 2 e 3, da série dos erros das 

expectativas dos agentes para o IPCA de um ano a frente, mês a mês.  

 

Figura 2: Erro de previsão do IPCA (amostra completa) x tempo. 

A figuras 2, nos aponta uma grande variação no erro de previsão no início do período. 

Este período se inicia em novembro de 2002 e termina em fevereiro de 2010. Podemos 

verificar no início do período como os agentes acreditavam que a inflação seria muito 

inferior ao efetivamente realizado.  

Na tabela 2 e nas figuras 4 e 5 vamos analisar respectivamente os dados estatísticos, o 

histograma e a densidade dos erros das previsões.   



40 
 

  

Figura 3: Histograma do erro de previsão do IPCA. 

ESTATÍSTICAS 

Média 0,01333 

Mediana 0,00297 

Máximo 0,12865 

Mínimo -0,04381 

Desvio Padrão 0,03797 

Assimetria 1,56737 

Curtose 5,07409 

Jarque-Bera 51,80436 

Probabilidade 0,00000 

Tabela 2: Dados estatísticos do erro de previsão do IPCA.  

 

Figura 4: Densidade de Kernel do erro de previsão do IPCA. 

Através do histograma verificamos três pontos de máximo, sendo dois locais e um 

global, esses pontos mostram que temos uma distribuição trimodal (ou multimodal).   

Ao analisarmos os dados da série, verificamos uma assimetria positiva, o que indica que 

a distribuição é assimétrica para direita (longa cauda à direita), por sua vez, a curtose 

possui um valor maior que três, ou seja, temos uma distribuição leptocúrtica (fina ou 

cauda longa).   
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No teste Jarque-Bera descartamos a hipótese nula dos momentos da série poder ser 

iguais aos de uma distribuição normal, ou seja, média zero e curtose igual a três. O p-

valor apenas reforça a rejeição da hipótese nula de normalidade, pois podemos verificar 

que seu valor é zero.  

A figura 5 apresenta os resíduos fora dos parâmetros de uma distribuição normal, muito 

provavelmente devido aos dados da inflação realizada ocorridos no período entre 

novembro de 2002 e outubro de 2003, que consideramos como outliers. Mais adiante 

vamos excluir os outliers com a intenção de aproximarmos a distribuição de uma 

normal. 

Análise quantílica do erro da expectativa 

Através da tabela abaixo analisamos os dados de forma segregada para poder analisar 

melhor a distribuição do erro das expectativas dos agentes com relação ao IPCA. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ERROS DE PREVISÃO DO IPCA 

        
IPCA Média Mediana Quantis Desvio-Padrão Assimetria Curtose Observações 

[-0,05; 0) -0,013393 -0,010199 -0,014549 0,012322 -1,358882 3,654718 37 

[0; 0,05) 0,012979 0,013984 0,005773 0,008441 0,146850 1,840481 39 

[0,05; 0.1) 0,077232 0,082764 0,053622 0,020879 -0,344990 1,203072 6 

[0,1; 0,15) 0,116439 0,117509 0,111471 0,008476 -0,135780 1,981543 6 

Total 0,013325 0,002968 -0,008742 0,037970 1,558439 5,016434 88 

        
Tabela 3: Análise quantílica dos erros de previsão do IPCA. 

Nesta análise podemos verificar que 86,36% da amostra encontram-se entre os valores -

0,05 e 0,05, devido a isso nós verificamos que o restante faz parte do outlier. 

Teste de Raiz Unitária 

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

   
Estatística t Probabilidade 

Estatística do teste ADF 
 

-3,198139 0,0017 

Valores críticos nível 1% 
 

-2,592782 
 

 
nível 5% 

 
-1,944713 

 

 
nível 10% 

 
-1,614233 

 

     
Tabela 4: Teste de Raiz Unitária dos erros de previsão do IPCA. 

Conforme explicamos no capítulo anterior, fizemos o teste da raiz unitária para verificar 

a estacionaridade da série. Se este apresentasse ser não estacionário teríamos que ter 
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diferenciado a equação e repetir o teste, até que este se encontrasse na forma 

estacionária.  

Podemos verificar através do teste ADF (Dickey-Fuller), na tabela 4, que o valor 

absoluto calculado da estatística t excede o valor crítico para todos os níveis de 

significância, ou seja, podemos rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente de 

correlação tem valor igual a um, isto é, a série é estacionária.  A figura 6 representa esta 

análise graficamente. O ponto em azul representa o posicionamento da raiz do processo 

auto-regressivo de primeira ordem e o vermelho o posicionamento da raiz do processo 

de média móvel de primeira ordem, ambos dentro do círculo de raiz unitária. 

Verificamos assim que ambos os coeficientes encontram-se dentro do círculo, 

mostrando que não possuem raiz unitária.   

      

Figura 5: Gráfico do teste de Raiz Unitária para o modelo ARMA (1,1).   

Modelo ARIMA 

Após verificarmos que podemos rejeitar a hipótese nula de que a série é não 

estacionária, ou seja, o número de vezes que teremos que diferenciar a série será zero, 

nós avaliamos o método auto-regressivo e de médias móveis (ARMA), com a finalidade 

de entendermos o quanto do erro da previsão atual do IPCA pelos agentes econômicos 

pode ser explicado pelos valores dos erros de previsões passados, ou defasados, e o 

quanto pode ser explicado pelos termos de erro estocástico desta série destes erros de 

previsão passados.  

Através do método de mínimos quadrados, fizemos os testes para modelos ARMA (1,1) 

e ARMA (2,2) e constatamos que o primeiro foi o de melhor aplicabilidade. Isso se 
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deve ao fato de quase não haver diferenças entre ambos. Os critérios de informações, 

como o de Akaike e Schwartz, apresentaram valores quase semelhantes para ambos. 

MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 

          

Variável Coeficiente  Erro padrão Estatística t Prob.   

          

C 0,009264 0,022819 0,405983 0,6858 
AR(1) 0,930688 0,041230 2,257321 0,0000 
MA(1) 0,714106 0,071458 9,993415 0,0000 

          

R-quadrado 0,950878 Média da variável dependente 0,013351 
R-quad ajustado 0,949709 DP da variável dependente 0,038189 
Erro padrão da regressão 0,008564 CI Akaike   -6,648572 
Somatorio do qud dos Residuos 0,006161 CI Schwarz    -6,56354 
Log verossimilhança 2,922129 Estatística F   8,130173 
Estatística Durbin-Watson 1,58537 Prob(F-statistic)   0,00000 

          

Tabela 5: Método dos Mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1) para o erro de 

previsão do IPCA. 

Como podemos verificar na tabela 5, a estatística t mostra que não podemos rejeitar a 

hipótese nula de que a constante seja nula. Com isso podemos afirmar que os agentes 

econômicos, na média não erram. Verificamos que o erro das previsões atual possui 

uma inércia com alto valor, ou seja, o coeficiente auto-regressivo AR (1) é muito 

elevado. Devido a esse valor elevado da inércia podemos observar, que embora o erro 

de previsão reverta para a média, este possui uma reversão muito lenta. Isso fica mais 

explicito na análise do gráfico 7. 

  

Figura 6: Impulso Resposta do erro de previsão do IPCA. 

É interessante notarmos os valores dos critérios de Akaike e Schwarz. Como explicado 

anteriormente, ambos tem como critério impor uma punição pelo acréscimo de mais 

regressores ao modelo. Desta forma podemos verificar realmente a regressão entre o 

momento atual e o momento defasado de uma unidade de tempo, ou seja, do mês 

anterior. Para entendermos o melhor o efeito do modelo AR(1) na série, pois pode 

existir uma correlação implícita entre o período atual e dois ou mais períodos para trás, 

filtramos as correlações através da função de autocorrelação parcial (FACP), pois é 
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difícil verificar visualmente a partir de um decaimento exponencial como é mostrado 

através da função de autocorrelação (FAC). Com isso o modelo é truncado em uma 

defasagem de tempo, conforme observado nos gráficos 8 e 9 a seguir:    

 

Figura 7: Função de autocorrelação (FAC) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IPCA. 

 

Figura 8: Função de autocorrelação parcial (FACP) do modelo ARMA (1,1) do erro de 

previsão do IPCA. 

Em todas as figuras relacionadas às funções FAC e FACP, as linhas vermelhas são as 

linhas teóricas e as linhas em azul são linhas atuais 

Desta forma podemos verificar realmente a regressão entre o momento atual e o 

momento defasado de uma unidade de tempo, ou seja, do mês anterior.  

4.1.2.  Amostra excluindo os outliers 

Estatística Descritiva 

Diante da explicação acima sobre os outliers que retiramos da mostra, vamos começar a 

analisar os gráficos da série dos erros das expectativas dos agentes para o IPCA de um 

ano a frente mês a mês.  
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Figura 9: Erro de previsão do IPCA (amostra sem os outliers) x tempo. 

Podemos verificar através dos gráficos que a variação dos erros reduziu. No final de 

2003 e início de 2004 ainda temos influência do período que retiramos da amostra, o 

que indica que os agentes continuavam errando para baixo, porém foram se ajustado ao 

centro da média e passaram a se encontrar dentro do grupo com pequenas variações.  

Este período da inflação real se inicia em novembro de 2003 e termina em fevereiro de 

2010, o que corresponde às previsões feitas em novembro de 2002 até fevereiro de 

2009. Podemos verificar no início do período que os agentes acreditavam que a inflação 

seria muito inferior ao efetivamente realizado, porém em menor escala do que com os 

outliers.   

Vamos avaliar o histograma e a estatística descritiva deste erro.   

 

Figura 10: Histograma do erro de previsão do IPCA com amostra sem os outliers. 
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ESTATÍSTICAS 

Média -8,110000 

Mediana -0,000617 

Máximo 0,028168 

Mínimo -0,043808 

Desvio Padrão 0,016147 

Assimetria -0,496410 

Curtose 3,410673 

Jarque-Bera 3,559222 

Probabilidade 0,168704 

Tabela 6: Dados estatísticos do erro de previsão do IPCA com amostra sem os outliers. 

   

Figura 11: Densidade de Kernel do erro de previsão do IPCA com amostra sem os 

outliers. 

No histograma da figura 12 verificamos que a moda deste conjunto de observações 

continuou a aparecer mais de uma vez, porém a distribuição se ajustou um pouco mais 

entorno da média. Observamos na tabela 6 dos dados da estatística que, após a exclusão 

dos outliers a assimetria se tornou negativa (assimetria à esquerda com cauda à 

esquerda), ou seja, houve uma mudança de posição relativa entre a média, a mediana e 

as modas, porém esta assimetria é menos acentuada que a distribuição com os outliers. 

Embora tenhamos uma assimetria, esta se aproxima mais de uma normal. Isso pode ser 

verifica no valor da curtose que se aproximou de 3,0, embora com um valor um pouco 

acima da curtose de uma distribuição normal (distribuição leptocúrtica).  

Diante deste detalhes, podemos reparar que o mercado tem o costume de prever os 

valores do IPCA um pouco acima do efetivamente realizado, porém sempre muito 

próximos do valor da inflação real.    
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O teste Jarque-Bera reduziu significativamente seu valor, o que aponta na direção de 

uma possível normalidade. O p-valor corrobora com o teste, desta forma podemos 

afirmar que não podemos rejeitar a hipótese nula de normalidade.  

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ERROS DE PREVISÃO DO IPCA 

                

IPCA04 Média Mediana Quantis Desvio-Padrão Assimetria Curtose Observações 

[-0.06, -0.04) -0,041351 -0,040128 -0,042888 0,002128 -0,577336 1,000000 3 

[-0.04, -0.02) -0,034983 -0,034983 -0,039210 0,005978 0,000000 0,500000 2 

[-0.02, 0) -0,008096 -0,008564 -0,012320 0,004825 0,097303 1,752173 33 

[0, 0.02) 0,008637 0,008642 0,002276 0,006098 0,151892 1,576669 27 

[0.02, 0.04) 0,024666 0,025004 0,022956 0,002389 -0,283832 1,925788 9 

All -8.11E-05 -0,000617 -0,009905 0,016147 -0,493044 3,364583 74 

                

Tabela 7: Análise quantílica dos erros de previsão do IPCA para amostra sem os 

outliers. 

Nesta análise quantílica verificamos que 81,08% dos dados da amostra estão no 

intervalo entre -0,02 e 0,02. Com isso observamos que a maioria dos agentes do 

mercado prevê a inflação de forma muito próxima a inflação realizada após um ano, e 

que, além disso, grande parte possui o valor de suas previsões um pouco acima da 

inflação real.  

Teste da Raiz Unitária 

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

          

      Estatística t Probabilidade 

          

Estatística do teste ADF     -3,567280 0,0005 

Valores críticos nível 1%    -2,597476   
  nível 5%   -1,945389   
  nível 10%   -1,613838   

          

Tabela 8: Teste de Raiz Unitária dos erros de previsão do IPCA, para amostra sem os 

outliers. 

Através do teste ADF (Dickey-Fuller), na tabela 8, observamos que o valor absoluto 

calculado da estatística t excede o valor crítico para todos os níveis de significância, ou 

seja, podemos rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente de correlação tem valor igual 

a um, isto é, a série é estacionária.  
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Modelo ARIMA 

MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 

          

Variável Coeficiente  Erro padrão Estatística t Prob.   

          

C 0,004491 0,006427 0,698795 0,4870 

AR(1) 0,872872 0,049464 1,764659 0,0000 

MA(1) 0,520399 0,103102 5,047397 0,0000 

          

R-quadrado 0,921287 Média da variável dependente 0,000468 

R-qud ajustado 0,919038 DP da variável dependente 0,015548 

Erro padrão da regressao 0,004424 CI Akaike   -7,963251 

Somatorio do qud dos Residuos 0,001370 CI Schwarz    -7,869123 

Log verossimilhança 2,936587 Estatística F 4,096510 

Estatística Durbin-Watson 1,891006 Prob(F-statistic) 0,00000 

          

Tabela 9: Método dos Mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1) para o erro de 

previsão do IPCA, para amostra sem os outliers. 

Assim como na amostra completa, observamos na amostra sem os outliers, através da 

tabela 9, que a estatística t mostra que não podemos rejeitar a hipótese nula de que a 

constante C seja nula. Assim podemos afirmar que os agentes econômicos, na média 

não erram. Verificamos que o erro das previsões atual possui uma inércia com alto 

valor, ou seja, o coeficiente auto-regressivo AR (1) é muito elevado. Devido a esse 

valor elevado da inércia podemos observar, que embora o erro de previsão reverta para 

a média, este possui uma reversão muito lenta. Isso fica mais explicito na análise da 

figura 14. Por sua vez os valores dos critérios de Akaike e Schwarz foram reduzidos, o 

que representa ser um ótimo sinal para o nosso modelo, pois como visto anteriormente, 

quanto mais negativo forem estes valores melhor será o nosso modelo de previsão, uma 

vez que ambos têm a idéia de punir pelo acréscimo de regressores ao modelo.   

 

Figura 12: Impulso Resposta do erro de previsão do IPCA para o erro de previsão do 

IPCA, para amostra sem os outlier. 
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Nas figuras 15 e 16 podemos verificar as funções FAC e FACP para o modelo 

ARMA(1,1). 

 

Figura 13: Função de autocorrelação (FAC) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IPCA, para amostra sem os outlier. 

 

Figura 14: Função de autocorrelação parcial (FACP) do modelo ARMA (1,1) do erro de 

previsão do IPCA, para amostra sem os outlier. 

 

4.2. Erro da Previsão do IPA-M 

Como este índice está diretamente ligado as variações dos preços do atacado, qualquer 

variação no preço das commodities irá refletir no movimento do mesmo. Com isso, as 

previsões passaram a ter uma margem de erro maior do que nos outros índices, uma vez 

que a volatilidade no preço das commodities no período analisado foi muito grande.  

4.2.1.  Amostra completa  

Estatísticas Descritivas 

Através da estatística descritiva, observamos que no período inicial registrado no 

Boletim FOCUS, houve uma grande diferença para baixo, ou seja, a previsão dos 

agentes do mercado ficou muito inferior ao valor da inflação realizada. Porém, 

observamos que ao longo da amostra, os erros de previsão dos agentes se reduziam 

significativamente.  
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Assim como ocorreu para a previsão do IPCA, no erro de previsão do IPA-M com 

amostra completa houve uma distribuição assimétrica à direita. O que nos afirma que a 

previsão dos agentes do mercado está, em sua grande maioria, abaixo da inflação 

realizada após um ano. Na tabela 10 verificamos que os valores da Média e da Medina 

são positivos.  

O valor da curtose está maior que três (distribuição leptocúrtica) e a assimetria maior 

que zero. Esses valores mostram uma distribuição assimétrica para a direita. Para 

confirmar a não normalidade da distribuição observa-se o teste Jarque-Bera. Através do 

resultado do teste, descartamos a hipótese nula dos momentos da série poder ser iguais 

aos de uma distribuição normal.  

Teste de raiz unitária 

Ao fazermos o teste da raiz unitária (teste ADF da tabela 12), verificamos a 

estacionaridade do modelo. Este apresentou estacionaridade, pois o valor absoluto da 

estatística t excedeu o valor crítico para todos os níveis de significância, devido a isso 

podemos rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente de correlação tem valor igual a 

um. 

Modelo ARIMA 

A figura 18 representa esta análise gráfica, aonde os coeficientes AR (1) e MA (1) 

encontram-se dentro do círculo de raiz unitária.  

O resultado do erro de previsão do IPA-M para uma amostra completa segue 

praticamente os mesmo padrões da análise do erro de previsão do IPCA para amostra 

completa. Observamos tabela 13, que a estatística t mostra que não podemos rejeitar a 

hipótese nula de que a constante seja nula. Com isso podemos afirmar que os agentes 

econômicos, na média não erram. Observamos que o erro das previsões atual possui um 

coeficiente auto-regressivo de primeira ordem elevado, ou seja, um alto valor da inércia 

inflacionária. Devido ao elevado valor desta última, verificamos na figura 19 uma 

reversão lenta para média. Por sua vez os valores dos critérios de Akaike e Schwarz 

mostraram-se mais elevados do que os mesmo critérios de informação do erro de 

previsão do IPCA. Isso indica que este último apresenta um modelo melhor. Porém ao 

fazermos um paralelo entre o modelo ARMA (2,2) e o modelo ARMA (1,1), para o erro 
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de previsão do IPA-M, verificamos que os valores dos critérios de informação ficaram 

muito próximos. Pelo critério da parcimônia, preferimos utilizar o modelo ARMA (1,1). 

4.2.2.  Amostra Excluindo os outliers: 

A exemplo do que aconteceu com o erro de previsão do IPCA, ao retirarmos os 

outliers(observações atípicas), observamos uma mudança de posicionamento das 

expectativas diante da inflação realizada.  

No que tange as medidas de posição, podemos verificar que tanto a media quanto a 

mediana passaram a ter valores negativos, ou seja, podemos afirmar que o mercado 

prevê a inflação com valores acima do realizado. Além dos agentes errarem para cima, 

podemos verificar que estes valores são muito próximos do realizado, com isso basta 

observarmos que os valores da distribuição estão próximos da normalidade, com um 

leve assimetria para esquerda. Embora a curtose tenha sido a única estatística que se 

alterou ao se comprar a amostra sem outliers com amostra completa. Compararmos 

ainda a assimetria e o teste Jarque-Bera. Devido ao valor deste último, nós não podemos 

rejeitar a hipótese nula. Cabe lembrar que esta não rejeição não indica a normalidade da 

distribuição, apenas que o terceiro e quarto momentos dessa distribuição empírica 

coincidem com os terceiro e quarto momentos da normal. 

Ao percebermos a distribuição quantílica acima verificamos que 85,13% das previsões 

dos agentes econômicos estão com entre -0,10 e 0,10 da inflação real. Isso nos afirma 

que com a retirada dos outliers, os agentes têm errado menos.  

Teste de raiz unitária 

No teste da raiz unitária na tabela 16, verificamos que a o valor da estatística t é superior 

em módulo aos valores críticos para todos os níveis de significância. Com isso podemos 

rejeitar a hipótese nula de que a série é não-estacionária 

Modelo ARIMA 

Assim como no IPCA, para o erro de previsão do índice IPA-M, verificamos que a 

estatística t mostra que não podemos rejeitar a hipótese nula de que a constante seja 

nula. Isso significa afirmar que na média os agentes do mercado não erram as suas 

previsões. Esse processo é uma reversão a média, sendo esta reversão lenta devido ao 

alto valor do coeficiente auto-regressivo, ou seja, a um alto valor da inércia inflacionária 
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após o erro. Embora seja alto o valor da inércia da inflação, esta já apresenta um valor 

inferior ao da amostra completa. 

Por sua vez os valores dos critérios de Akaike e Schwarz foram reduzidos, o que 

representa ser um ótimo sinal para o nosso modelo, conforme a tabela 17.   

Como sabemos, pode haver uma correlação entre o período atual e dois ou mais 

períodos para trás dentro do modelo AR (1). Devido a isso filtramos as correlações 

através da função de autocorrelação parcial FACP. Com isso o modelo é truncado em 

uma defasagem de tempo, conforme observado nas figuras 26 e 27. 

 

4.3. Erro de Previsão do IGP-M 

4.3.1 Amostra completa 

Estatística Descritiva 

Assim como nos índices restantes, dentro desta análise nos analisaremos 

estatisticamente a relação entre os erros das previsões dos agentes com relação ao tempo 

e a distribuição da amostra e suas características. 

Primeiramente analisaremos o erro de previsão dos agentes com relação ao tempo. 

Podemos verificar que, diferente dos índices anteriores, temos dois períodos diferentes 

em que o erro de previsão dos agentes com relação à inflação realizada supera 10%. 

Assim como seus antecessores analisados, temos uma grande variação dos erros de 

previsão no início do período, devido ao chamado efeito Lula, e em meados de 2008 

aonde ocorreu um choque de commodities, conforme podemos verificar na figura 28. 

Após analisarmos a figura 30 da Densidade de Kernel e o histograma da figura 29, 

podemos afirmar que a distribuição é assimétrica à direita, ou seja, na média os agentes 

erram para baixo.  

Na análise quantílica feita acima, verificamos que 86,36% dos erros de previsão dos 

agentes da amostra se encontram entre -10% e 10%. Na amostra sem os outliers foram 

retirados valores que estavam acima ou abaixo deste range. 
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Teste da Raiz Unitária 

No teste da raiz unitária na tabela 20, verificamos que a o valor da estatística t é superior 

em módulo aos valores críticos para todos os níveis de significância. Com isso podemos 

rejeitar a hipótese nula de que a série é não-estacionária 

Modelo ARIMA 

Após verificarmos no teste estatístico ADF que não haverá necessidade de 

diferenciarmos a série, devido a rejeição da hipótese nula de não-estacionaridade da 

mesma. Vamos avaliar o modelo ARMA (1,1) pelo método dos mínimos quadrados. 

Pela da tabela 21, observamos que a estatística t mostra que não podemos rejeitar a 

hipótese nula de que a constante seja nula. Assim podemos afirmar que os agentes 

econômicos, na média, não erram. Verificamos que o erro das previsões atual possui 

uma inércia com alto valor, ou seja, o coeficiente auto-regressivo AR (1) é muito 

elevado. Devido a esse valor elevado da inércia podemos observar, que embora o erro 

de previsão reverta para a média, este possui uma reversão muito lenta. Isso fica mais 

explicito na análise da figura 32, pois podemos verificar quanto tempo o erro irá 

convergir para a média. Por sua vez os valores dos critérios de informação de Akaike e 

Schwarz mostraram pouca diferença entre os modelos ARMA (1,1) e ARMA (2,2), 

logo, pelo critério da parcimônia preferimos utilizar o modelo com o menor número de 

processos.    

4.3.2.  Amostra Excluindo os outliers 

Esta amostra e a próxima se diferem um pouco das duas primeiras. Isso se deve ao fato 

que o período dos outliers não se apresenta apenas no início da série, mas também no 

meio dela. Como estes índices carregam na sua composição um grande percentual em 

commodities, no período em que estas últimas tiveram seus preços sobrevalorizados no 

mercado, naturalmente estes índices apresentaram crescimento acima do esperado pelo 

mercado. Porém nós não retiramos estes valores da amostra sem os outlier. Isso se deve 

ao fato de que houve apenas um mês fora do range, ou seja, apenas o mês de julho de 

2007 apresentou um erro da previsão dos agentes para a inflação realizada no mesmo 

mês de 2008, maior que 10% para baixo. No caso do IGP-DI, como veremos adiante, 

foram apenas dois meses, junho de 2007 e julho de 2007 referentes aos mesmos meses 
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do ano de 2008. Este, também apresentou um erro de previsão maior que 10% para 

baixo com relação à inflação realizada. 

De acordo com a figura 36 e 37, do histograma e da densidade de Kernel, verificamos o 

quanto a distribuição se aproxima da normalidade pela assimetria, pois seu valor chaga 

próximo de zero. A curtose, por sua vez, se afasta um pouco da normalidade uma vez 

que seu valor se distancia de três. A mediana ficou com sinal negativo, o que mostra 

que mais de 50% do mercado teve sua previsão um pouco acima da inflação realizada, 

porém a média ficou com sinal positivo muito próximo à zero, ou seja, acreditamos que 

neste caso o mês que deixamos na amostra que fazia parte dos outliers possa ter puxado 

um pouco o valor da média para cima. O Jarque-Bera, por sua vez, apresenta um p-valor 

alto, ou seja, não podemos rejeitar a hipótese nula de normalidade, o que não quer dizer 

que a distribuição é uma normal. Porém, sabemos que a não-rejeição indicará apenas 

que o terceiro e quarto momentos da distribuição coincidem com os terceiro e quarto 

momentos de uma distribuição normal.   

Na tabela 23 fizemos uma análise quantílica dos dados. Nela verificamos que a 

distribuição dos agentes ficou mais uniforme, com 55% do erro dos agentes nos valores 

entre -5% e 5%. Esse fato se deve ao aumento dos preços das commodities, ou seja, 

embora tenhamos apenas um único valor como outlier dentro da amostra, os valores 

próximos a ele estão muito mais próximos de se tornarem um outlier do que próximos 

ao valor correto da inflação realizada. Isso faz com que os valores fiquem melhores 

distribuídos dentro do range determinado. 

Teste de Raiz Unitária 

No teste estatístico ADF da tabela 24, verificamos que a o valor da estatística t é 

superior em módulo aos valores críticos para todos os níveis de significância. Com isso 

podemos rejeitar a hipótese nula de que a série é não-estacionária 

Modelo ARIMA 

Assim como nas series anteriores, verificamos que a estatística t mostra que não 

podemos rejeitar a hipótese nula de que a constante seja nula. Com isso, analisamos 

diretamente o modelo ARMA (1,1), que pelos mesmos critérios das séries anteriores, 

este foi o melhor modelo escolhido. 
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Através da análise de mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1), na tabela 25, 

verificamos que não podemos descartar a hipótese nula da constante ser zero, pois o 

valor da estatística t é significante uma vez que seu p-valor está elevado, ou seja, mais 

uma vez concluímos que o mercado na média não erra. Por sua vez os valores dos 

critérios de Akaike e Schwarz foram reduzidos, o que representa ser um ótimo sinal 

para o nosso modelo.   

Observamos que o erro possui uma inércia muito elevada, porem com valor inferior ao 

da amostra completa. 

 

4.4. Erro de Previsão do IGP-DI 

4.4.1. Amostra Completa  

Estatística Descritiva 

Diferente dos índices anteriores, temos dois períodos diferentes em que o erro de 

previsão dos agentes com relação à inflação realizada supera 10%. Assim como seus 

antecessores analisados, temos uma grande variação dos erros de previsão no início do 

período, devido ao chamado efeito Lula, e em meados de 2008 aonde ocorreu um 

choque de commodities, conforme gráficos abaixo. 

Através do histograma e da Densidade de Kernel, vemos que a distribuição é 

assimétrica à direita, ou seja, na média os agentes erram para baixo. Para reforçar esta 

afirmativa, basta verificar que a média e a mediana apresentam valores positivos. Outro 

ponto significante que chama nossa atenção são os valores da curtose, acima de três, e 

da assimetria acima de zero, que nos comprovam a não normalidade da distribuição.  No 

teste Jarque-Bera, nós descartamos a hipótese nula dos momentos da série poder ser 

iguais aos de uma distribuição normal. 

Através da tabela 27 verificamos que 84,10% dos erros das previsões dos agentes 

econômicos se encontram entre -10% e 10%. Devido a isso, nos baseamos neste range 

para obter a nossa amostra sem os outliers, ou seja, excluímos quase todos os valores 

que se encontravam fora desta amostra. Deixamos na próxima amostra (sem os outliers) 

dois meses que ficaram acima deste range. Como explicado anteriormente, em meados 

de 2008 houve uma explosão nos preços das commodities, que não foram captados pelo 
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mercado no ano anterior. Os meses de junho e julho de 2007 correspondem aos erros de 

previsão fora dos range pré-estabelecido. Contudo, acreditamos que apenas estas duas 

amostras não serão muito relevantes em nossa avaliação estatística e econométrica. 

Teste de Raiz Unitária 

No teste estatístico ADF da tabela 28, podemos observar que a o valor da estatística t é 

superior em módulo aos valores críticos para todos os níveis de significância. Com isso 

podemos rejeitar a hipótese nula de que a série é não-estacionária 

Modelo ARIMA 

Como a série é estacionária, não haverá necessidade de diferenciarmos a série. Devido a 

isso, podemos analisar diretamente o modelo ARMA (1,1).  

O resultado do erro de previsão do IGP-DI para uma amostra completa segue 

praticamente os mesmo padrões da análise do erro de previsão do IGP-M para amostra 

completa. Observamos na tabela 29, que a estatística t mostra que não podemos rejeitar 

a hipótese nula de que a constante seja nula. Então, podemos afirmar que os agentes 

econômicos, na média, não erram. O erro das previsões atual possui um coeficiente 

auto-regressivo de primeira ordem elevado, ou seja, um alto valor da inércia 

inflacionária. Devido ao elevado valor desta última, verificamos na figura 45 uma 

reversão lenta para média. Por sua vez os valores dos critérios de informação de Akaike 

e Schwarz mostraram-se mais elevados do que os mesmo critérios de informação do 

erro de previsão do IGP-DI. Isso indica que este último apresenta um modelo melhor. 

Porém ao fazermos um paralelo entre o modelo ARMA (2,2) e o modelo ARMA (1,1), 

para o erro de previsão do IGP-DI, verificamos que os valores dos critérios de 

informação ficaram muito próximos. Escolhemos o modelo ARMA (1,1) por critério de 

parcimônia.  

4.4.2.  Amostra Excluindo os outliers 

Estatísticas Descritivas 

De acordo com a tabela 30 e pelas figuras 49 e 50, do histograma e da densidade de 

Kernel respectivamente, verificamos o quanto a distribuição se aproxima da 

normalidade pela assimetria, pois seu valor chaga próximo de zero. A curtose, por sua 

vez, se afasta um pouco da normalidade uma vez que seu valor se distancia de três. A 
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média apresentou sinal negativo, assim como a mediana, o que mostra que mais de 50% 

do mercado teve sua previsão um pouco acima da inflação realizada. O Jarque-Bera, por 

sua vez, apresenta um p-valor alto, ou seja, não podemos rejeitar a hipótese nula de que 

o terceiro e quarto momento desta distribuição coincidem com o terceiro e quarto 

momentos de uma distribuição normal. 

Em nossa análise quantílica na tabela 31, verificamos que os valores estão muito bem 

distribuídos entre -0,10 e 0,05. Mais uma vez, isso se deve ao aumento dos preços das 

commodities, ou seja, embora tenhamos apenas um único valor como outlier dentro da 

amostra, os valores próximos a ele estão muito mais próximos de se tornarem um 

outlier do que próximos ao valor correto da inflação realizada. Isso faz com que os 

valores fiquem melhores distribuídos dentro do range determinado. 

Teste da Raiz Unitária 

Na estatística do teste ADF da tabela 32, verificamos que a o valor da estatística t é 

superior em módulo aos valores críticos para todos os níveis de significância. Com isso 

podemos rejeitar a hipótese nula de que a série é não-estacionária, ou seja, a série é 

estacionária. 

Modelo ARIMA 

Como temos uma série estacionária, podemos analisar o modelo ARMA (1,1), pois não 

precisamos diferenciar a série. 

Através da análise de mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1), na tabela 33, que 

a estatística t mostra que não podemos rejeitar a hipótese nula de que a constante seja 

nula, ou seja, mais uma vez concluímos que o mercado na média não erra. Por sua vez 

os valores dos critérios de Akaike e Schwarz foram reduzidos, o que representa ser um 

ótimo sinal para o nosso modelo.   

Observamos que o erro possui uma inércia extremamente elevada, em que o coeficiente 

auto-regressivo tem um valor muito alto. Embora esse processo seja uma reversão a 

média, essa reversão é lenta devido ao alto valor do coeficiente auto-regressivo, ou seja, 

a um alto valor da inércia inflacionária. Podemos visualizar melhor através da figura 51.  
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5. Conclusão 

Os estudos sobre o erro de previsão no Boletim Focus é de extrema importância, não 

apenas para os agentes financeiros, mas também para o Banco Central do Brasil, pois 

este pode eventualmente utilizar estas informações para avaliar as expectativas de 

inflação dos agentes econômicos.  

Em nossa análise estatística, verificamos que em situações sem turbulências como no 

período de 2002, os agentes prevêem os valores da inflação um pouco acima da inflação 

realizada um ano à frente. A distribuição das séries para cada índice se mostrou sempre 

assimétrica, com uma leve tendência a normalidade quando os outliers foram retirados.  

Na análise de séries temporais dos erros de previsão, concluímos que todas elas são 

estacionárias, o que nos fez utilizar o modelo ARMA, pois não havia a necessidade de 

diferenciar a série. As ordens para estes modelos foram AR (1) e MA (1), ou seja, 

ARMA (1,1). Nela verificamos que para todos os índices com e sem os outliers, há uma 

elevada inércia nós erros de previsão.  

Outro ponto fundamental da nossa conclusão foi o fato de na análise do modelo ARMA 

(1,1) para todos os índices com amostra completa e sem outliers, nós não podemos 

rejeitar a hipótese nula da constante ser igual a zero. Isso nós permite afirmar que na 

média os agentes econômicos não erram as suas previsões. Como foi constatado que 

para todos os índices, existe uma inércia extremamente elevada, o erro de previsão 

reverterá para a média zero após um choque, porém essa reversão será lenta. 
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Apêndice 

Erro da Previsão do IPA-M 

 

Figura 15: Erro de previsão do IPA-M x tempo. 

 

 

Figura 16: Histograma do erro de previsão do IPA-M. 
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ESTATÍSTICAS 

Média 0,03179 

Mediana 0,00772 

Máximo 0,36934 

Mínimo -0,12453 

Desvio Padrão 0,11782 

Assimetria 1,15208 

Curtose 3,99114 

Jarque-Bera 23,06889 

Probabilidade 0,00001 

Tabela 10: Dados estatísticos do erro de previsão do IPA-M.  

 

Figura 17: Densidade de Kernel do erro de previsão do IPA-M. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ERROS DE PREVISÃO DO IPA-M 

                

IPA-M Média Mediana Quantis Desvio-Padrão Assimetria Curtose Observações 

[-0.2, -0.1) -0,108755 -0,103950 -0,115209 0,009139 -0,905128 1,953849 6 

[-0.1, 0) -0,052066 -0,062175 -0,080076 0,033798 0,246086 1,448126 35 

[0, 0.1) 0,049607 0,056564 0,025953 0,027784 -0,210207 1,731048 30 

[0.1, 0.2) 0,141280 0,133869 0,105546 0,036579 0,414256 1,662854 9 

[0.2, 0.3) 0,263970 0,261584 0,246309 0,024035 0,147423 1,000000 3 

[0.3, 0.4) 0,344120 0,344643 0,330941 0,026060 -0,658056 1,849712 5 

Total 0,031788 0,007717 -0,069599 0,117822 1,145517 3,945781 88 

                

Tabela 11: Análise quantílica dos erros de previsão do IPA-M. 

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

          

      Estatística t Probabilidade 

          

Estatística do teste ADF     -4,903486 0,0000 

Valores críticos nível 1%    -2,592782   

  nível 5%   -1,944713   

  nível 10%   -1,614233   

          

Tabela 12: Teste de Raiz Unitária dos erros de previsão do IPA-M. 
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Figura 18: Gráfico do teste de Raiz Unitária para o modelo ARMA (1,1).   

MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 

          

Variável Coeficiente  Erro padrão Estatística t Prob.   

          

C -0,022663 0,076664 -0,295617 0,7683 

AR(1) 0,943946 0,033132 2,849077 0,0000 

MA(1) 0,742459 0,071648 1,036263 0,0000 

          

R-quadrado 0,968983 Média da variável dependente   0,029928 

R-qud ajustado 0,968245 DP da variável dependente   0,117198 

Erro padrão da regressao 0,020885 CI Akaike   -4,865733 

Somatorio do qud dos Residuos 0,036638 CI Schwarz    -4,780702 

Log verossimilhança 2,146594 Estatística F   1,312116 

Estatística Durbin-Watson 1,484716 Prob(F-statistic)   0,00000 

          

Tabela 13: Método dos Mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1) para o erro de 

previsão do IPA-M. 

 

Figura 19: Impulso Resposta do erro de previsão do IPA-M. 
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Figura 20: Função de autocorrelação (FAC) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IPA-M. 

 

Figura 21 Função de autocorrelação (FACP) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IPA-M. 

 

 

Figura 22: Erro de previsão do IPA-M (amostra sem os outliers) x tempo. 
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Figura 23: Histograma do erro de previsão do IPA-M com amostra sem os outliers. 

ESTATÍSTICAS 

Média -0,00124 
Mediana -0,00555 
Máximo 0,15339 
Mínimo -0,11521 
Desvio Padrão 0,07101 
Assimetria 0,13690 
Curtose 1,90936 
Jarque-Bera 3,89877 
Probabilidade 0,14236 

Tabela 14: Dados estatísticos do erro de previsão do IPA-M com amostra sem os 

outliers. 

 

Figura 24: Densidade de Kernel do erro de previsão do IPA-M com amostra sem os 

outliers. 
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ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ERROS DE PREVISÃO DO IPA-M 

                

IPAM04 Média Mediana Quantis Desvio-Padrão Assimetria Curtose Observações 

[-0.2, -0.1) -0,105599 -0,103310 -0,107244 0,005451 -1,247965 2,484774 5 

[-0.1, 0) -0,051243 -0,058536 -0,080077 0,033948 0,194409 1,429415 34 

[0, 0.1) 0,050071 0,057774 0,025449 0,028157 -0,254758 1,713045 29 

[0.1, 0.2) 0,121093 0,117349 0,103316 0,020914 0,426911 1,483242 6 

Total -0,001238 -0,005548 -0,072219 0,071014 0,135971 1,883555 74 

                

Tabela 15: Análise quantílica dos erros de previsão do IPA-M com amostra sem os 

outliers. 

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

          

      Estatística t Probabilidade 

          

Estatística do teste ADF     -2,646044 0,0088 

Valores críticos nível 1%    -2,597476   

  nível 5%   -1,945389   

  nível 10%   -1,613838   

          

Tabela 16: Teste de Raiz Unitária dos erros de previsão do IPCA, para amostra sem os 

outliers. 

MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 
          

Variável Coeficiente  Erro padrão Estatística t Prob.   

          

C 0,006570 0,042578 0,154310 0,8778 

AR(1) 0,930878 0,041462 2,245150 0,0000 

MA(1) 0,620661 0,095013 6,532360 0,0000 

          

R-quadrado 0,953139 Média da variável dependente   0,000154 

R-qud ajustado 0,951800 DP da variável dependente   0,070482 

Erro padrão da regressao 0,015474 CI Akaike   -5,459076 

Somatorio do qud dos Residuos 0,016761 CI Schwarz    -5,364948 

Log verossimilhança 2,022563 Estatística F   7,118830 

Estatística Durbin-Watson 1,684112 Prob(F-statistic)   0,00000 

          

Tabela 17: Método dos Mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1) para o erro de 

previsão do IPA-M, para amostra sem os outliers. 
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Figura 25: Impulso Resposta do erro de previsão do IPCA para o erro de previsão do 

IPA-M, para amostra sem os outlier. 

 

Figura 26: Função de autocorrelação (FAC) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IPA-M, para amostra sem os outlier. 

 

Figura 27: Função de autocorrelação parcial (FACP) do modelo ARMA (1,1) do erro de 

previsão do IPA-M, para amostra sem os outlier. 
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Erro de Previsão do IGP-M 

 

Figura 28: Erro de previsão do IGP-M x tempo. 

 

Figura 29: Histograma do erro de previsão do IGP-M. 

ESTATÍSTICAS 

Média 0,02520 
Mediana 0,00860 
Máximo 0,26809 
Mínimo -0,08698 
Desvio Padrão 0,08655 
Assimetria 1,12819 
Curtose 3,87088 
Jarque-Bera 21,44901 
Probabilidade 0,00002 

Tabela 18: Dados estatísticos do erro de previsão do IGP-M. 
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Figura 30: Densidade de Kernel do erro de previsão do IGP-M. 

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ERROS DE PREVISÃO DO IGP-M 

                

IGPM Média Mediana Quantis Desvio-Padrão Assimetria Curtose Observações 

[-0.1, 0) -0,045301 -0,049077 -0,063780 0,025209 0,262380 1,815899 39 

[0, 0.1) 0,043022 0,046393 0,020589 0,026366 0,183298 2,255938 37 

[0.1, 0.2) 0,152938 0,148278 0,132105 0,031266 0,083268 1,233017 6 

[0.2, 0.3) 0,245796 0,250889 0,223783 0,020781 -0,320027 1,251062 6 

Total 0,025199 0,008600 -0,048080 0,086549 1,121766 3,826897 88 

                

Tabela 19: Análise quantílica dos erros de previsão do IGP-M. 

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

          

      Estatística t Probabilidade 

          

Estatística do teste ADF     -4,743244 0,0000 

Valores críticos nível 1%    -2,592782   

  nível 5%   -1,944713   

  nível 10%   -1,614233   

          

Tabela 20: Teste de Raiz Unitária dos erros de previsão do IGP-M. 
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Figura 31: Gráfico do teste de Raiz Unitária para o modelo ARMA (1,1).   

MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 

          

Variável Coeficiente  Erro padrão Estatística t Prob.   

          

C -0,013308 0,057638 -0,23088 0,818 
AR(1) 0,944161 0,033955 2,78065 0,000 
MA(1) 0,766842 0,070124 1,093551 0,000 

          

R-quadrado 0,968376 Média da variável dependente   0,02397 
R-qud ajustado 0,967623 DP da variável dependente   0,086275 
Erro padrão da regressao 0,015524 CI Akaike   -5,458979 
Somatorio do qud dos Residuos 0,020244 CI Schwarz    -5,373948 
Log verossimilhança 2,404656 Estatística F   1,286103 
Estatística Durbin-Watson 1,48596 Prob(F-statistic)   0,00000 

          

 Tabela 21: Método dos Mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1) para o erro de 

previsão do IGP-M. 

 

Figura 32: Impulso Resposta do erro de previsão do IPCA para o erro de previsão do 

IGP-M. 
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Figura 33: Função de autocorrelação (FAC) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IGP-M. 

 

Figura 34: Função de autocorrelação parcial (FACP) do modelo ARMA (1,1) do erro de 

previsão do IGP-M. 

   

Figura 35: Erro de previsão do IGP-M (amostra sem os outliers) x tempo. 
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Figura 36: Histograma do erro de previsão do IGP-M com amostra sem os outliers. 

ESTATÍSTICAS 

Média 0,00028 
Mediana -0,00018 
Máximo 0,11383 
Mínimo -0,08163 
Desvio Padrão 0,05208 
Assimetria 0,14420 
Curtose 1,92782 
Jarque-Bera 3,80095 
Probabilidade 0,14950 

Tabela 22: Dados estatísticos do erro de previsão do IGP-M com amostra sem os 

outliers. 

 

Figura 37: Densidade de Kernel do erro de previsão do IGP-M com amostra sem os 

outliers. 
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ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ERROS DE PREVISÃO DO IGP-M 

                

IGPM04 Média Mediana Quantis Desvio-Padrão Assimetria Curtose Observações 

[-0.1, -0.05) -0,064935 -0,05117 -0,074475 0,010353 -0,15516 1,462906 18 

[-0.05, 0) -0,024374 -0,002823 -0,044135 0,017198 -0,32469 1,461661 19 

[0, 0.05) 0,026164 0,049731 0,01215 0,016896 -0,03256 1,490392 22 

[0.05, 0.1) 0,068786 0,097258 0,056694 0,016131 0,56572 1,866357 14 

[0.1, 0.15) 0,113829 0,113829 NA NA NA NA 1 

Total 0,000277 0,113829 -0,049077 0,052075 0,14322 1,901768 74 

                

Tabela 23: Análise quantílica dos erros de previsão do IGP-M com amostra sem os 

outliers. 

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

          

      Estatística t Probabilidade 

          

Estatística do teste ADF     -2,595402 0,0101 

Valores críticos nível 1%    -2,597476   

  nível 5%   -1,945389   

  nível 10%   -1,613838   

          

Tabela 24: Teste de Raiz Unitária dos erros de previsão do IGP-M, para amostra sem os 

outliers. 

MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 

          

Variável Coeficiente  Erro padrão Estatística t Prob.   

          

C 0,006007 0,030170 0,199094 0,8428 

AR(1) 0,926663 0,042621 2,174197 0,0000 

MA(1) 0,613839 0,095672 6,416054 0,0000 

          

R-quadrado 0,950141 Média da variável dependente   0,001358 

R-qud ajustado 0,948717 DP da variável dependente   0,051593 

Erro padrão da regressão 0,011684 CI Akaike   -6,021035 

Somatorio do qud dos Residuos 0,009555 CI Schwarz    -5,926907 

Log verossimilhança 2,227678 Estatística F   6,669851 

Estatística Durbin-Watson 1,748558 Prob(F-statistic)   0,00000 

          

Tabela 25: Método dos Mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1) para o erro de 

previsão do IGP-M, para amostra sem os outliers. 
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 Figura 38: Impulso Resposta do erro de previsão do IGP-M, para amostra sem os 

outlier. 

 

Figura 39: Função de autocorrelação (FAC) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IGP-M, para amostra sem os outlier. 

 

Figura 40: Função de autocorrelação parcial (FACP) do modelo ARMA (1,1) do erro de 

previsão do IPA-M, para amostra sem os outlier. 
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Erro de Previsão do IGP-DI 

 

Figura 41: Erro de previsão do IGP-DI x tempo. 

 

Figura 42: Histograma do erro de previsão do IGP-DI. 

ESTATÍSTICAS 

Média 0,02352 

Mediana 0,01049 

Máximo 0,26518 

Mínimo -0,10335 

Desvio Padrão 0,08686 

Assimetria 1,07091 

Curtose 3,77557 

Jarque-Bera 19,02588 

Probabilidade 0,00007 

Tabela 26: Dados estatísticos do erro de previsão do IGP-DI. 
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Figura 43: Densidade de Kernel do erro de previsão do IGP-DI.  

ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ERROS DE PREVISÃO DO IGP-DI 

                
IGPDI Média Mediana Quantis Desvio-Padrão Assimetria Curtose Observações 

[-0.2, -0.1) -0,103346 -0,103346 NA NA NA NA 1 
[-0.1, 0) -0,044872 -0,050782 -0,066228 0,026954 0,182788 1,776515 39 
[0, 0.1) 0,041490 0,044242 0,023787 0,023501 0,154363 2,258920 35 

[0.1, 0.2) 0,145317 0,154068 0,113522 0,034859 0,073245 1,335540 7 
[0.2, 0.3) 0,242212 0,243248 0,230887 0,020648 -0,410790 1,783443 6 

Total 0,023515 0,010487 -0,048484 0,086863 1,064805 3,732666 88 

                

Tabela 27: Análise quantílica dos erros de previsão do IGP-DI. 

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

          

      Estatística t Probabilidade 

          

Estatística do teste ADF     -4,599805 0,0000 

Valores críticos nível 1%    -2,592782   

  nível 5%   -1,944713   

  nível 10%   -1,614233   

          

          

Tabela 28: Teste de Raiz Unitária dos erros de previsão do IGP-DI. 
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Figura 44: Gráfico do teste de Raiz Unitária para o modelo ARMA (1,1).   

MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 

          

Variável Coeficiente  Erro padrão Estatística t Prob.   

          

C -0,011318 0,050365 -0,224714 0,8227 

AR(1) 0,935791 0,034524 2,710566 0,0000 

MA(1) 0,927679 0,04332 2,141466 0,0000 

          

R-quadrado 0,97215 Média da variável dependente   0,021987 

R-qud ajustado 0,971487 DP da variável dependente   0,086168 

Erro padrão da regressao 0,01455 CI Akaike   -5,588534 

Somatorio do qud dos Residuos 0,017784 CI Schwarz    -5,503502 

Log verossimilhança 2,461012 Estatística F   1,466059 

Estatística Durbin-Watson 1,493221 Prob(F-statistic)   0,00000 

          

Tabela 29: Método dos Mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1) para o erro de 

previsão do IGP-DI. 

 

Figura 45: Impulso Resposta do erro de previsão do IGP-DI. 
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Figura 46: Função de autocorrelação (FAC) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IGP-DI. 

 

Figura 47: Função de autocorrelação (FACP) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IGP-DI. 

 

Figura 48: Erro de previsão do IGP-DI (amostra sem os outliers) x tempo. 
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Figura 49: Histograma do erro de previsão do IGP-DI com amostra sem os outliers. 

ESTATÍSTICAS 

Média -0,00078 

Mediana -0,00259 

Máximo 0,11125 

Mínimo -0,09334 

Desvio Padrão 0,05256 

Assimetria 0,09193 

Curtose 1,95914 

Jarque-Bera 3,44471 

Probabilidade 0,17865 

Tabela 30: Dados estatísticos do erro de previsão do IGP-DI com amostra sem os 

outliers. 

 

Figura 50: Densidade de Kernel do erro de previsão do IGP-DI com amostra sem os 

outliers. 
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ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS ERROS DE PREVISÃO DO IGP-DI 

                
IGPDI04 Média Mediana Quantis Desvio-Padrão Assimetria Curtose Observações 

[-0.1, -0.05) -0,066719 -0,066175 -0,076163 0,012538 -0,466675 2,175313 19 

[-0.05, 0) -0,021801 -0,015172 -0,038949 0,016760 -0,407509 1,514263 19 

[0, 0.05) 0,028877 0,027554 0,012557 0,016076 -0,232133 1,569530 23 

[0.05, 0.1) 0,067869 0,063854 0,056079 0,013338 0,332232 1,437963 11 

[0.1, 0.15) 0,106841 0,106841 0,102434 0,006234 0,000000 0,500000 2 

Total -0,000776 -0,002585 -0,050782 0,052555 0,091305 1,932660 74 

                

Tabela 31: Análise quantílica dos erros de previsão do IGP-DI com amostra sem os 

outliers. 

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA 

          

      Estatística t Probabilidade 

          

Estatística do teste ADF     -3,152255 0,002 

Valores críticos nível 1%    -2,598416   

  nível 5%   -1,945525   

  nível 10%   -1,613760   

          

Tabela 32: Teste de Raiz Unitária dos erros de previsão do IGP-M, para amostra sem os 

outliers. 

MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 

          

Variável Coeficiente  Erro padrão Estatística t Prob.   

          

C 0,006063 0,014117 0,429503 0,6689 

AR(1) 0,838704 0,021159 3,963789 0,0000 

MA(1) 0,999710 0,053109 2,065847 0,0000 

          

R-quadrado 0,964615 Média da variável dependente   0,000492 

R-qud ajustado 0,963604 DP da variável dependente   0,0517670 

Erro padrão da regressão 0,010 CI Akaike   -6,357200 

Somatorio do qud dos Residuos 0,006827 CI Schwarz    -6,263072 

Log verossimilhança 2,350 Estatística F   9,5410670 

Estatística Durbin-Watson 1,7458 Prob(F-statistic)   0,000000 

          

Tabela 33: Método dos Mínimos quadrados para o modelo ARMA (1,1) para o erro de 

previsão do IGP-DI, para amostra sem os outliers. 
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 Figura 51: Impulso Resposta do erro de previsão do IGP-DI, para amostra sem os 

outlier. 

 

Figura 52: Função de autocorrelação (FAC) do modelo ARMA (1,1) do erro de previsão 

do IGP-DI, para amostra sem os outlier. 

 

Figura 53: Função de autocorrelação parcial (FACP) do modelo ARMA (1,1) do erro de 

previsão do IGP-DI, para amostra sem os outlier. 
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