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PREVENDO O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL USANDO UM 
NÚMERO LIMITADO DE COMBINAÇÕES DE PREVISÕES 

 
 

 

Resumo 

O objetivo central desse artigo é o de propor e avaliar modelos econométricos de previsão 

para o PIB industrial brasileiro. Para tanto, foram utilizados diversos modelos de previsão como 

também combinações de modelos. Foi realizada uma analise criteriosa das séries a serem 

utilizadas na previsão. Nós concluímos que a utilização de vetores de cointegração melhora 

substancialmente a performance da previsão. Além disso, os modelos de combinação de previsão, 

na maioria dos casos, tiveram uma performance superior aos demais modelos, que já 

apresentavam boa capacidade preditiva. 

 

Abstract 

The purpose of this article is to propose and evaluate forecasting models for the Brazilian 

industrial GDP. Most models are based on vector auto-regressions (VARs) or on restricted 

VARs, but models on the ARMA class are also entertained. We used many forecasting models 

and also combinations of these models. The use of cointegration vectors improves substantially 

the forecast performance of industrial GDP. Furthermore, in general, combining models out-

performed individual models, even when the performance of the later was acceptable. 

 

 

 

JEL: C52, C53 

Palavras-Chave: Produção Industrial, Combinação de previsões, Modelos VAR 
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1 Introdução 

O objetivo central desse artigo é o de propor e avaliar modelos econométricos de previsão para o 

PIB industrial. Para tanto, serão utilizados modelos vetoriais auto-regressivos (VAR) em 

freqüência trimestral, onde serão impostas restrições de longo prazo advindas da cointegração 

dentre as séries consideradas. Estas incluem, além do PIB industrial brasileiro, séries que tenham 

alguma capacidade preditiva com relação a este, como o spread da taxa de juros longa e curta, a 

taxa de juros real - o spread entre a taxa de juros e a inflação, e a previsão dos saldos da indústria 

– proporção de firmas que crêem num aumento de produção no próximo trimestre subtraído da 

proporção de firmas que crêem numa queda. O poder preditivo dessas variáveis é bem 

documentado na literatura internacional, e.g., Stock e Watson (1993), Estrella e Mishkin (1999), 

e na literatura brasileira, e.g., Duarte, Issler e Spacov (2004). Modelos ARMA simples também 

são considerados em nossa análise. 

 As restrições de cointegração, no contexto acima, dizem respeito ao fato de poderem 

existir séries econômicas que tenham uma raiz unitária no seu polinômio auto-regressivo, mas 

que, ao serem combinadas linearmente, eliminem a raiz unitária da combinação linear. Estas são 

de fato restrições quanto ao comportamento das séries econômicas no longo prazo, e.g., o 

consumo e a renda não podem ter comportamento distinto no longo prazo. Exemplos desse 

fenômeno são freqüentes em Economia, sendo que, em alguns casos as restrições são justificadas 

pela teoria econômica e em outros por uma motivação estatística1. 

 A avaliação dos modelos de previsão se dará através do uso de uma função critério a ser 

minimizada, que é a função dos erros de previsão de fora da amostra para cada possível modelo. 

Diferentes modelos dinâmicos serão considerados e a escolha recairá sobre aquele que obtiver o 

menor valor para essa função. Além de avaliar modelos específicos, seguindo o trabalho seminal 

de Bates e Granger (1969), iremos também considerar a combinação de modelos como um 

potencial modelo de previsão. Como documentado na literatura de previsão, combinações de 

modelos prevêem bem porque pode haver instâncias onde um deles prevê bem enquanto outro 

mal, sendo que alguma combinação de ambos preverá melhor do que cada um individualmente. 

Ocorre aqui algo muito parecido com a literatura de finanças na qual para se minimizar o risco se 

adota a estratégia de diversificação da carteira de ativos. 

                                                 
1 Ver Johston e Dinardo (1997). 
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 Ao final desse exercício econométrico, será possível escolher modelos de previsão, ou 

suas combinações de forma a auxiliar na previsão da atividade industrial futura. Essa informação 

é relevante sob o ponto de vista governamental haja vista pelo menos dois aspectos: primeiro, 

tem-se a questão de sabermos o estado atual da economia e poder prevê-lo num horizonte não 

muito longo; segundo, tem-se a relevância de se poder prever com maior exatidão a arrecadação 

tributária, que é função do nível de atividade. 

O trabalho está organizado como segue. Na parte dois, apresentamos e discutimos os modelos. 

Na parte três, analisamos as séries utilizadas e testamos a cointegração destas. Na parte quatro, 

fazemos uma pequena digressão sobre a avaliação dos modelos. Na parte cinco, apresentamos os 

resultados obtidos e, por derradeiro, na seção seis concluímos. 

2 Modelos 

2.1 Modelos Vetoriais Auto-Regressivos  

Muito embora conjeturemos que modelos estruturados da economia possam ser preferíveis a 

modelos não-estruturados, após a crítica de Lucas (1976) 2, o aparecimento da metodologia Box-

Jenkins e da crítica de Sims3, os modelos estruturados de equações simultâneas deixaram há 

muito tempo de ser o centro das atenções na literatura de previsão. 

Inspirados pela metodologia Box-Jenkins e a introdução dos modelos ARIMA em 1978, a análise 

dos dados assumiu maior importância. Posteriormente, Sims introduziu na literatura econômica o 

modelo Vetorial Auto-Regressivo (VAR), que se mostrou superior, em testes de performance de 

previsão, com respeito aos modelos estruturados4.   

2.2 Cointegração e Modelos Vetoriais de Correção de Erros (VECM) 

Essa classe de VAR foi introduzida por Granger (1981) e Engle e Granger (1987). A inclusão de 

tais relações de longo prazo tem sido proveitosa ao trabalho de previsão, como sugerem diversos 

estudos, e.g., Clements e Hendry (1985), Engle e Yoo (1987), Lin e Tsay (1996).   

                                                 
2 Lucas em 1976 observa que o esforço na montagem de modelos estruturados muitas vezes caiu por terra devido a 
alterações de políticas. Desse modo os coeficientes mudam de modo súbito quebrando estruturalmente o 
comportamento da série. 
3 Sims argumenta que as restrições impostas aos modelos estruturados para torná-los identificáveis são demasiado 
fortes e leva a diminuição de sua eficácia e da qualidade da previsão. 
4 Ver por ex. Litterman, R. (1986).  
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Essa classe de modelos tem como principal vantagem permitir a utilização das variáveis não 

estacionárias em nível, evitando assim, problemas envolvidos na estimação de um VAR com as 

séries não estacionárias diferenciadas (perda de informação) ou em nível (regressão espúria).5 

Pode-se mostrar que os estimadores são superconsistentes, isto é, convergem mais rapidamente 

do que o usual.     

Havendo presença de cointegração, usualmente utiliza-se uma representação VECM (Vector 

Error Correction Model). Essa representação pode ou não incluir uma variável exógena, tanto no 

vetor de cointegração, quanto externamente em termos de nível6. A inclusão de variáveis 

exógenas, quando econométricamente justificada, é também útil na medida em que âncora 

previsões condicionais, conveniente, em certas situações7.  

2.3 Combinação de Modelos de Previsão (Combining Forecast) 

 

Algumas razões sugerem que a combinação de modelos pode construir previsões de performance 

superior8. Primeiro, a pura diversificação de previsões leva a diminuição do erro diversificável. A 

segunda razão diz respeito à robustez, na medida em que, não sendo particular a uma 

especificação, não padece também de suas deficiências, além de incluir mais variáveis e 

informações de especificação de outros modelos, na medida em que se pesam informações de 

modelos que incluem outras variáveis e seus lags. Ademais, a experiência mostra que modelos 

parcimoniosos combinados possuem desempenho preditivo superior, até porque a 

sobreparametrização dos modelos VAR deteriora o seu desempenho preditivo. Nesse sentido, a 

combinação pode ser usada para examinar um número maior de variáveis, sem que seja 

necessário sobreparametrizar algum VAR em específico. 

A combinação pode ser feita desde a simples média aritmética ou ponderada, até a utilização de 

pesos adaptativos, segundo o desempenho preditivo passado. Naturalmente, o ajuste dos pesos, 
                                                 
5 Para maiores detalhes ver Harvey (1997). 
6 Christoffersen e Diebold (1998) mostraram que a inclusão de variáveis exógenas no vetor de correção de erro pode 
melhorar a previsão do modelo em comparação com vetores de cointegração puramente endógenos. 
7 Landerretche, Morandé e Schmidt-Hebbel (2000) mostram que, no Chile, em relação a um 
preditor VAR para a inflação, sob regime de metas de inflação, a meta pré-anunciada era um 
preditor superior para a taxa de inflação a posteriori, sugerindo a possibilidade de se construir um 
caminho para a variável exógena em uma previsão condicional. Mais ainda, o VAR incondicional 
sistematicamente sobreestimava a taxa de inflação para o período.  
 
8 Fang, Y. (2003) 
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normalizados ou não, pode ser feito por meio de mínimos quadrados ordinários (OLS) com ou 

sem o termo constante. Especificamente: 
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 são as previsões provenientes do modelo n para o instante t.  

No caso, se a escolha dos pesos for feita por meio de OLS sobre os erros cometidos, por 

exemplo, inclui-se uma memória no ajustamento.  Freqüentemente impõe-se a condição de 

ausência de constante (ausência de viés da combinação), bem como a normalização dos pesos 

com ou sem restrição de sinal )0,1(
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∑ n

N

n
n ωω .  Outra opção é realizar-se a composição sobre 

subgrupos das previsões, sob algum critério. Observa-se que a simples média aritmética possui 

um desempenho superior aos métodos de OLS gerais9. Finalmente, pode-se realizar a 

combinação posteriormente a seleção de subgrupos de modelos. Assim, faz-se uma pré-seleção, 

em tempo real dos modelos, e, em seguida, a combinação propriamente dita. 

2.4 Seleção da Ordem dos Modelos  

 

Usualmente, utilizam-se critérios de informação na determinação do número de defasagens. 

Os critérios de informação geralmente utilizados na literatura são: o Critério de Informação de 

Akaike (AIC), o Hannan-Quinn (HQ) e o Schwarz (SC ou BIC). Esses critérios objetivam a 

parcimônia dos modelos, impondo penalidades pelo número de regressores utilizados. A 

diferença entre os diversos critérios, além da origem, é o grau de severidade da penalização. 

Infelizmente, devido ao fato de tais critérios imporem penalizações distintas, também escolhem 

modelos distintos 10.  

Um segundo problema é que tais critérios são definidos dentro da amostra (in-sample). Isto 

significa que nada garante, em teoria, que o melhor modelo de previsão dentro da amostra é o de 

melhor fora da amostra. Nesse tópico, somente a pesquisa empírica pode servir de orientação. No 

                                                 
9 Jordan e Savioz (2002). 
10 Lutkepohl (1985) e Gonzalo e Pitarakis (2002) são boas referências sobre artigos que tratam da 
escolha do critério mais adequado. 
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entanto, os critérios de informação são de grande auxílio, na medida em que, dentre outras coisas, 

queremos decidir acerca de inclusão ou não de variáveis. 

3 Análise dos Dados 

No que diz respeito à escolha das séries, o critério adotado objetiva reforçar a capacidade de 

previsão, mais do que perseguir algum modelo pré-concebido. Sob esse prisma, procede-se a 

escolha das séries, com base na correlação cruzada das séries com o PIB industrial e na indicação 

de causalidade de Granger destas, individualmente, com o PIB industrial. Experimentos outros 

detectaram que a inclusão de indicadores antecedentes per se melhorou a capacidade de previsão 

das séries11. 

O maior problema consiste no fato de que as séries, no Brasil, apresentam mudanças 

metodológicas em suas respectivas coletas, de modo que, por vezes, ou se recorre a artifícios, ou 

trabalha-se com amostras menores. No caso do PIB industrial, a série existe desde 1980. A 

produção física de Papel e Papelão, por exemplo, uma das séries testada e considerada como 

indicador coincidente relevante, foi descontinuada em 1991. Nesse diapasão, reconstituímos a 

mesma e a conectamos a série de produção Física de Papel, Papelão e celulose existente. 

A busca por indicadores antecedentes nos levou a considerar uma série que pesquisa a 

expectativa de aumento da produção do empresariado. A série utilizada foi a de sondagem 

industrial da Fundação Getúlio Vargas, disponível desde 1966. A partir de quatro séries, de um 

survey de empresas do setor de transformação, computa-se o percentual de empresas que esperam 

aumento de produção no trimestre seguinte, diminuição de produção e que se mantenha a 

produção em nível constante. A quarta série é uma série de saldos entre previsões de crescimento 

e de diminuição da produção.  Todas as séries mencionadas são séries de previsão de expectativas 

e existem desde 1978. Correspondentemente, existem quatro séries que, de fato, foram 

observadas a posteriori à previsão. 

Outras séries consideradas foram: horas pagas pela indústria de transformação, importações e o 

consumo de energia elétrica na indústria.  

                                                 
11 Camacho e Perez-Quiros (2002), Huh (2002), Hamilton e Perez-Quiros (1996), Emerson e 
Hendry (1996) e Saltoğlu e Şenyüz, (2003). 
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A taxa de juros é também de reconhecida importância na previsão de PIB12, destarte, 

examinamos a importância da taxa de juros real, como indicador antecedente, e do spread entre 

uma taxa de juros longa e uma taxa de juros curta referencial. A taxa de juros de curto prazo 

escolhida foi a Taxa Selic, a qual remunera as aplicações de curto prazo, sendo a taxa referencial 

da economia, disponível desde 1974. Uma dificuldade foi escolher uma série que servisse de 

proxy para uma taxa de juros de longo prazo. A escolha da série longa se deu com base na análise 

de causalidade. Foram testadas séries de juros pré-DI Swap de 180 e 360 dias, bem como uma 

série de Certificado de Depósitos Bancário (CDB) de 30 dias à frente. Essa última existe desde 

1985, sendo escolhida dado o tamanho da amostra disponível, muito embora a série de Swap 

tenha tido resultados superiores na amostra comum, mas porque diminuta, significaria a 

necessidade de reconstruir-se a série.  Uma série promissora, também testada, mas que não 

apresentou significância no VAR foi a série de crescimento do IBOVESPA.  

O índice de inflação escolhido foi o Índice de Preços no Atacado IPA-OG, existente desde 1951, 

por ser condizente com os custos industriais. Testadas todas as variáveis, chegamos a um 

conjunto pequeno de séries antecedentes da economia, sendo elas: a taxa de inflação (IPA-OG), a 

taxa de juros curta (SELIC), uma taxa de juros longa (CDB), o próprio PIB industrial e o 

indicador-saldo de expectativas (IBRE). De modo a reduzir a variância, utilizamos, como usual, o 

logaritmo das variáveis. As séries nível do PIB Industrial e índice de expectativa foram 

dessazonalizadas pelo algoritmo X12. Ademais, as séries das taxas utilizadas foram escritas como 

Log(1+π) sendo π a taxa. Na Figura 1, são apresentados os gráficos das séries transformadas. 

 

 

                                                 
12 Estrella, A., Mishkin, F. (1999).  
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Figura 1- Séries trimestrais do logaritmo dos juros de longo prazo (CDB), do logaritmo dos juros 
de curto prazo (SELIC), do logaritmo da taxa de inflação (IPA-OG), do logaritmo da produção 
industrial dessazonalizada e do saldo da expectativa dessazonalizada (IBRE). 

3.1 Testes de Estacionaridade 

A primeira etapa da análise empírica é o estudo das propriedades estocásticas das séries 

envolvidas. Nesse contexto, a estacionaridade das séries de juros, do logaritmo do PIB industrial 

dessazonalizado e da taxa de inflação foram testadas utilizando o teste Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) ajustado pelo critério de informação de Akaike. Foram realizados os testes tanto para as 

séries em nível, como em primeira diferença. Os resultados encontram-se na Tabela 1. Como os 
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tamanhos da amostra das diversas séries são diferentes, limitamos-nos ao intervalo comum, a 

saber, a partir de 1984.2 até 2004.1. 

Tabela 1- Teste ADF de raiz unitária. 
Em Nível Em diferença 

 τ τµ ττ τ τµ ττ 
Log(PIB Ind.) 1.47 -2.04 -2.82 -4.37a -4.72a -4.77a 

Selic -2.07 b -2.29  -3.11  -7.49a -7.44a -7.41a 
 CDB -2.29 b -2.93 b -3.45 c -7.23a -7.21a -7.17a 
IPA-OG -2.50 a  -3.19 a  -3.64 b -7.64a -7.60a -7.56a 
              

Onde: τ significa ausência de constante, τµ inclusão da constante e ττ inclusão de 
constante e tendência.  
          a significa que rejeita 0H  a 1% de significância. 
          b significa que rejeita 0H  a 5% de significância. 
          c significa que rejeita 0H  a 10% de significância. 
 
Como é possível observar, há forte evidência de uma raiz unitária nas séries do logaritmo do PIB 

industrial, Selic e CDB. Mais ainda, a primeira diferença de cada uma das séries é estacionária 

indicando que as séries devem ser integradas de ordem um.  Com relação à série IPA-OG, 

rejeitamos a hipótese nula de presença de raiz unitária a 1% de significância. Logo, concluímos 

tratar-se de uma série I(0). 

Tendo em vista a existência de choques externos é prudente perfazer os testes de Perron (1997). 

Os resultados se encontram na Tabela 2. 

 

 
Tabela 2-Teste de raiz unitária de Perron (1997) 

Em Nível Em diferença 
 τ τµ ττ τ τµ ττ 

Log(PIB Ind.) 1.26 -2.18 -3.43 c -9.65a -9.78a -9.74a 
Selic -2.68a -3.47 b  -3.88 b  -9.68a -9.61a -9.55a 
 CDB -3.09 a  -3.93 a  -4.45 a  -10.78 a  -10.70 a  -10.63 a  
IPA-OG -3.44 a  -4.38 a  -4.84 a  - - - 
              

Onde: τ significa não constante, τµ inclusão da constante e ττ inclusão de constante 
e tendência.  
          a significa que rejeita 0H  a 1% de significância. 
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          b significa que rejeita 0H  a 5% de significância. 
          c significa que rejeita 0H  a 10% de significância. 
 
Com base nos resultados acima, temos que a série do logaritmo do PIB industrial, Selic e CDB 

são I(1), enquanto que a série IPA-OG é I(0). Logo, o teste ADF e o teste de Perron chegaram às 

mesmas conclusões. 

Finalmente, um último teste que considera o conjunto das séries é o teste de razão da máxima 

verossimilhança sob a restrição da existência de um vetor de cointegração canônico. A imposição 

de vetores canônicos como vetores de cointegração é, efetivamente, um teste de raiz unitária. A 

realização desse teste classificou todas as séries como I(1) ao nível de 1%.13 Logo, os testes ADF 

e de Perron chegaram a conclusões distintas ao teste de vetores canônicos com relação à ordem 

de integração da série IPA-OG. Essa dubiedade pode estar revelando um problema apontado por 

Cati, Garcia e Perron (1999) muito comum em séries de dados brasileiros de inflação: a presença 

de fortes “inliers”- observações que representam uma rápida queda do nível da série - o que pode 

viesar as conclusões dos testes de raiz unitária no sentido de rejeição de sua existência, quando de 

fato há uma raiz unitária. Sendo assim, decidimos por tratar a série IPA-OG como sendo I(1). 

3.2 Vetores de cointegração 

3.2.1 Vetores de Cointegração não-restritos 

A existência de cointegração é investigada utilizando a metodologia de Johansen (1988).  O 

ajustamento do VAR, no primeiro momento, utilizando todas as variáveis, é feito com base no 

critério do AIC, BIC e HQ. Os critérios BIC e HQ apontaram uma estrutura de no máximo uma 

defasagem (um lag), enquanto o critério AIC apontava uma estrutura muito superior. Optamos 

por uma estrutura parcimoniosa dos regressores, verificando, concomitantemente, o 

comportamento dos resíduos, que não apresentaram correlação serial. Testamos duas estruturas. 

A primeira permitindo a existência de uma tendência linear e uma constante na relação de 

cointegração e a segunda sem tendência, mas com intercepto na equação de cointegração. A 

estrutura mais significativa foi a sem tendência14.  

                                                 
13 Os resultados dos testes estão disponíveis e podem ser requeridos aos autores.  
14 Os resultados dos testes com tendência e intercepto estão disponíveis e podem ser requeridos aos autores. 
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Na Tabela 3 é apresentado, para o caso sem tendência linear e com intercepto, o teste do traço e 

na Tabela 4 o teste do autovalor máximo. 

 

Tabela 3 - Teste do Traço.  
Hipótese nula: Nº 
vetores de 
cointegração 

Autovalores Estatística do 
Traço 

Valor 
Crítico a 

5% 

Valor 
Crítico a 

1% 
Nenhum** 0.465335 122.5132 68.52 76.07 
No máximo 1 ** 0.343638 73.67634 47.21 54.46 
No máximo 2 * 0.279873 40.83496 29.68 35.65 
No máximo 3 0.151852 15.22542 15.41 20.04 
No máximo 4 0.030037 2.378793 3.76 6.65 
 *denota rejeição da hipótese nula a 5% 
**denota rejeição da hipótese nula a 1% 

 

 

Tabela 4 - Teste do Autovalor Máximo. 
Hipótese nula: 
Nº vetores de 
cointegração 

Autovalores Estatística do 
Max Autovalor 

Valor Crítico 
a 5% 

Valor Crítico 
a 1% 

Nenhum** 0.465335 48.83689 33.46 38.77 
No máximo 1 
** 

0.343638 32.84138 27.07 32.24 

No máximo 2 
* 

0.279873 25.60954 20.97 25.52 

No máximo 3 0.151852 12.84663 14.07 18.63 
No máximo 4 0.030037 2.378793 3.76 6.65 
 *denota rejeição da hipótese nula a 5% 
**denota rejeição da hipótese nula a 1% 

 

De acordo com os resultados da Tabela 3 e da Tabela 4, existem três vetores de cointegração a 

1% e a 5% de significância. 

Os três vetores de cointegração, ao nível de 1% e de 5%, são dados na Tabela 5, normalizados 

para o caso sem tendência linear e com intercepto. 
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Tabela 5 - Vetores de Cointegração para o caso sem tendência linear e com 
intercepto. 
Log (PIB Ind.) 
(dessaz.) 

Saldo de 
Previsão 
(dessaz.) 

Taxa de 
CDB  

Taxa SELIC IPA-OG 

1 0 0 7.187421 -6.8957 
   (-1.27893) (-1.26771) 
0 1 0 304.2334 -296.5585 
   (-70.1386) (-69.5233) 
0 0 1 -2.309153 1.260234 
      (-0.31354) (-0.31079) 

 

Dois comentários são necessários. O primeiro diz respeito à heterocedasticidade encontrada nos 

resíduos. Embora não altere os coeficientes, torna imprecisas as estimativas e o p-valor. Por hora, 

apenas o desvio padrão associado ao OLS é apresentado, de qualquer forma, Gonzalo (1994) 

encontra pouco efeito de heterocedasticidade sobre os resultados dos testes de cointegração, razão 

pela qual não faremos qualquer correção. Um segundo comentário diz respeito à interpretação 

econômica das variáveis. Ressalte-se que a taxa de juros real longo surge naturalmente, bem 

como o spread. Isso sugere uma estrutura mais parcimoniosa de cointegração. 

 

3.2.2 Vetores de Cointegração Restritos 

 

Observada a ocorrência natural do spread bem como das taxas reais de juros, somos levados a 

pesquisar relações de cointegração mais parcimoniosas. Impomos os seguintes vetores de 

cointegração: um vetor de cointegração para o saldo de previsão, dado que por construção essa 

variável é estacionária; um vetor de cointegração para o spread entre a taxa de juros longa e a 

taxa de juros curta e um vetor de cointegração para a taxa de juros real longo. A taxa de juros real 

curta é tão-somente uma combinação linear dos vetores precedentes e, portanto não necessária. 

Essas restrições conjuntas foram aceitas ao nível de 5% na amostra inteira, como mostra a Tabela 

6. 
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Tabela 6 - Vetores de Cointegração Restritos para o caso sem tendência linear e com intercepto. 
Log (PIB Ind.) 

 (dessaz.) 
Saldo de Previsão 

 (dessaz.) 
Taxa de CDB Taxa SELIC IPA-OG 

0 0 1 -1 0 
     
0 0 0 1 -1 
     
0 1 0 0 0 
          

As restrições identificam todos os vetores de cointegração.  
Teste LR para restrições binding (posto 3). Hipótese nula: as restrições são binding    
Qui-quadrado (6):  12.27132  
P-valor do teste:  0.05   

 

4 Avaliação dos Modelos  

4.1 Modelos Avaliados 

Derivadas as especificações possíveis para os modelos, examinamos os seguintes modelos nos 

testes para fora da amostra (out of sample). 

4.1.1 Modelo A: Modelo Univariado AR (4)  

O modelo de benchmark escolhido foi um AR (4), por ser o modelo que melhor se adaptou a 

amostra pela abordagem de Box-Jenkins.  

4.1.2 Modelo B: Modelo Univariado ARMA(2,2) 

O modelo é um auto-regressivo de ordem dois e ruído com componente regressiva de ordem 

dois. Também teve um bom ajuste pela abordagem Box-Jenkins. 

4.1.3 Modelo C: VECM irrestrito e com três vetores de cointegração 

Este modelo utiliza a especificação de três vetores de cointegração, estimados a cada janela, e 

com atrasos unitários.  
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4.1.4 Modelo D: VECM restrito 

O vetor restrito com vetores de cointegração impostos foi aceito a um p-valor de 5% na amostra 

inteira. Tal estrutura é re-estimada a cada janela, mantendo-se a especificação. 

4.1.5 Modelo E: VAR em nível irrestrito. 

É o nosso modelo dinâmico irrestrito, re-estimado a cada janela. 

4.1.6 Modelo F: Combinação de Modelos por média aritmética 

O primeiro método de combinação a ser testado é o da média aritmética dos modelos anteriores.  

4.1.7 Modelo G: Combinação de Modelos por média ponderada 

O segundo método utilizado foi de uma média ponderada quadrática, onde a ponderação se deu 

pela última previsão. Desse modo, quanto melhor a performance anterior maior a sua importância 

na combinação. 

4.2 Tipos de Avaliação 

Com respeito à avaliação de predição, existem quatro grandes linhas: 
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4.2.1 Abordagem de Amostra Completa (The Whole Sample Approach): 

Seleciona-se o modelo em uma amostra de (T1-T0) observações estimando-se o modelo sobre 

estas observações e, em seguida, avalia-se o modelo no mesmo intervalo. Naturalmente, essa 

abordagem é apropriada quando se espera que os coeficientes da amostra sejam constantes. 

4.2.2 Abordagem Recursiva (The Recursive Approach):  

Nesta, especifica-se e estima-se o modelo sobre uma amostra de T0 a T1, realizando-se 

predições h - passos à frente. Em seguida, re-estima-se o modelo na janela de observações 

amostrais de T0 a T1+1, repetindo-se a previsão h-passos à frente. Isso é feito até que se 

utilize toda a amostra disponível, e.g. Diebold e Rudebusch (1991), Swansson e White 

(1995). 

4.2.3 Abordagem de Janela com Especificação Invariante (The Rolling-Window Approach 

with Invariant Specification):  

Nesta abordagem, a especificação é invariante e a janela de estimação sempre do mesmo 

tamanho. Assim, primeiro, estima-se na janela amostral de T0 até T1. Realiza-se uma predição h - 

passos à frente e passa-se a estimação da janela seguinte de T0+1 até T1+1, realizando-se 

novamente uma predição h - passos à frente (Swanson e White (1997), Stock e Watson (1998)). 

O tamanho da janela é assunto de natureza experimental e de disponibilidade de dados. 

 

4.2.4 Abordagem de Janela com Especificação Adaptativa (The Rolling-Window Approach 

with Adaptive Specification):  

Semelhante ao anterior, contudo tem a possibilidade de alteração da especificação do modelo a 

cada nova janela. Isto significa que esta abordagem permite o ingresso de novos conjuntos de 

informações à especificação. 

4.3 Indicadores de Performance  

Vários indicadores têm sido desenvolvidos para avaliar e comparar a performance de modelos. 

Tais ferramentas estatísticas têm valor ao permitir o julgamento isento das vantagens dos 

modelos. Alguns indicadores são de precisão, outros de adequação relativa e, finalmente, outros 
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tentam capturar a capacidade de acerto de tendência dos modelos em questão, para uma revisão 

consulte Diebold e Lopez (1996). 

4.3.1 Avaliação de Acurácia (Evaluating forecasting accuracy):  

Os critérios usuais de avaliação incluem o valor médio quadrático dos erros de previsão (MSE) 

ou a sua raiz quadrada (RMSE), o valor médio dos erros absolutos (MAE), o valor médio dos 

erros absolutos percentuais (MAPE), e o coeficiente de U-Theil. 

O RMSE é dependente da escala e, em geral, é utilizado para comparação de preditores: 
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Onde: n é o número de previsões avaliadas. Aqui cabe uma observação. As comparações são 

feitas entre previsões i-passos à frente, para o mesmo i e modelos distintos, então esses índices, 

rigorosamente são indexados em i. 

Uma variante possível é a generalização da potência de maneira a levar em conta a maior 

dispersão, que deteriora fortemente a previsão da primeira diferença da série. A formulação seria, 

no caso testado, o caso de d - potência: 
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O MAE tem propriedades semelhantes e define-se como:  
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O MAPE tenta capturar a importância do erro relativo e define-se como: 
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Finalmente, o coeficiente de U-Theil é a razão entre dois RMSE de previsões, variando entre zero 

e um e sendo escala-invariante: 
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4.3.2 Avaliação de Tendência de Previsão (Evaluating Direction-of-Change Forecasts):  

Afora previsões quantitativas, é importante argüir-se o acerto de tendência da previsão, ou 

quantas vezes uma predição, independentemente do erro cometido, acerta a tendência ou direção 

da previsão. Nessa linha, o Confusion Index (CI) calcula a proporção do tempo que o modelo 

fornece tendências equivocadas. O cálculo se dá através da contagem desses eventos em uma 

mesma amostra. Além desse índice simples, existem testes propostos por Pesaran e 

Timmermann(1992) . 

4.4 Comparação de Previsores 

Diversos testes para comparação de indicadores foram sugeridos15, neste trabalho vamos utilizar 

à estatística Diebold-Mariano (1995), como proposta por Harvey (1997). A estatística de Diebold 

e Mariano (DM) modificada por Harvey testa as seguintes hipóteses sobre os indicadores 

escolhidos: 
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A estatística do teste utiliza as diferenças das funções perda do modelo i, )( ti ug ) , no caso, 

exemplificado, seja o indicador ∑=
k

kii ugG )()  e definimos )()(0 tptt ugugd )) −=  ou qualquer 

outro de interesse. No caso do MSE a função perda é quadrática e, no caso do MAE, é 

simplesmente o módulo. Para h - passos à frente em um vetor de predições de comprimento n, a 

estatística DM é dada por: 
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No caso particular, para h é igual a um a expressão torna-se um OLS de uma constante. DM 

possui então distribuição t com (n-1) graus de liberdade. Finalmente, a utilização da estatística de 

DM deve ser vista com alguma cautela, primeiro devido à baixa potência do teste e segundo 

                                                 
15 Ver: Diebold, Gunther e Tay (1998) e Harvey e Newbold (2000). 
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porque não é apoiado em qualquer critério de informação. Nessa linha, simulações de Monte 

Carlo têm apontado tais deficiências e sugerindo cuidados. 16 

4.5 Forecast Encompassing 

O conceito de Forecast Encompassing, diferentemente da avaliação direta, prende-se à 

possibilidade de que uma combinação com desempenho superior pode ser obtida a partir das 

previsões obtidas. A sugestão de Clements e Hendry (1998) é testar a significância dos 

estimadores da regressão: 

ufafaf ji
)))

++= 21                                                                                                              (9) 

Sujeito à 211 aa += . Analogamente, a equação anterior pode ser rescrita para os desvios 

como sendo vuuau hjhihj
)))) +−= )( ,,, . Sob alguma significância, o teste acerca da não-nulidade de 

a, significa testar se a previsão do modelo i, no passo h a frente agrega informação à previsão do 

modelo j. Caso isto não ocorra, diremos que o modelo j domina o modelo i. 

5 Resultados 

5.1 Resultados dentro da amostra (In-Sample) 

Utilizamos a amostra completa de 1984.3 até 2004.1 para comparação dos modelos por meio dos 

critérios de informação. Os valores foram calculados na maior amostra comum. Na tabela 7 são 

apresentados os resultados. Os modelos de combinação não estão exibidos. 

 

 

Tabela 7 – Comparação dos modelos por meio dos critérios de informação.  
  Modelo A 

AR(4) 
Modelo B 

ARMA(2,2) 
Modelo C 

VECM 
irrestrito 

Modelo D 
VECM 
restrito 

Modelo E 
VAR 

irrestrito 
Log L 148,59 192,79 186,65 172,80 137,42 
Critério AIC  -3,63* -3,40 -3,24 -3,61 -2,97 
Critério BIC -3,48* -1,59 -1,43 -2,71 -2,37 
R2 Log (PIB) 0,852 0,72 0,93 0,70 0,907 
R2adj Log (PIB) 0,844 0,69 0,92 0,67 0,902 

                                                 
16  Kunst (2003). 
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Os modelos de combinação não estão exibidos. Valores calculados na maior amostra comum. 
O asterisco assinala o melhor modelo segundo cada critério. 
 
De acordo com os critérios de informação AIC e BIC, o melhor modelo é o Modelo A. 

5.2  Resultados fora da amostra (Out-of-Sample) 

Para a análise fora da amostra, utilizamos uma janela deslizante de 41 trimestres com 

especificação invariante, iniciando em 1984.2, sendo a primeira janela de 1984.2 até 1996.2, 

portanto, na melhor hipótese, produzindo uma amostra de predições de 34 passos à frente. 

Utilizamos a previsão até oito passos adiante. Testes foram realizados utilizando-se os testes de 

Diebold e Mariano (1995), para a função perda quadrática (DM-MSE), função perda modular 

(DM-MAE) e a função perda com potência a quarta (DM-MdAE). Foi utilizado o modelo A 

como benchmark. Os resultados de previsões dos modelos para um passo a frente e oito passos à 

frente se encontram na Tabela 8 e 9, respectivamente. Os resultados para os restantes horizontes 

se encontram na Tabela A1 no Apêndice.  

 

 

 

 

Tabela 8 - Comparação entre os modelos de previsões um passo a frente 

  
Modelo A 

AR (4) 
 

Modelo B 
ARMA (2,2) 

Modelo C 
VECM  

irrestrito 

Modelo D 
VECM  
restrito 

Modelo E 
VAR  

irrestrito 

Modelo F 
C. Média  

Aritmética 

Modelo G 
C. Média  
Ponderada 

RMSE 0.00041 0.00034 0.00038 0.00016 0.00026 0.00015 0.00018 
U-Theil 0.00001 0.00001 0.00001 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000 
MAE 0.02311 0.01793 0.01844 0.01447 0.01719 0.01479 0.01555 
CI 0.42424 0.36364 0.39394 0.27273 0.24242 0.33333 0.34375 
DM-
MSE 0.00000 -0.70766 -0.30807 -3.60862 -1.79536 -4.34942 -2.76899 
DM-
MAE 0.00000 -2.67961 -2.25653 -4.06956 -2.29737 -5.06078 -2.99000 
DM-
MdAE 0.00000 1.14448 1.24212 -3.06259 -1.48332 -3.25913 -2.47341 
A descrição de cada um dos modelos e das estatísticas se encontra ao longo do texto. 
No caso dos modelos DM estão reportadas as estatísticas t dos testes. Sendo que a 5% rejeita-
se a hipótese nula caso o valor calculado seja maior que 1,96 em módulo. 
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Na tabela acima, temos os comparativos entre os sete modelos de previsão um passo a frente. Os 

critérios de comparação reportados são: os três critérios de avaliação de acurácia (RMSE, U-

Theil, MAE), o Confusion Index (CI) e os testes de Diebold e Mariano (para a função perda 

quadrática (DM-MSE), função perda modular (DM-MAE) e a função perda com potência a 

quarta (DM-MdAE)).  

De acordo com os critérios de acurácia, todos os modelos apresentaram uma boa capacidade 

preditiva, sendo os modelos D e F, os modelos que apresentaram o menor erro de previsão. Com 

relação ao CI o modelo E foi o que apresentou menor erro de tendência da previsão. No caso do 

teste DM, valores absolutos maiores que 1,96 correspondem a uma rejeição da hipótese nula a um 

nível de confiança de 95%. Todos os modelos, em pelo menos um dos testes de DM, rejeitam a 

hipótese nula de diferença desprezível entre as funções perdas. No caso dos modelos de 

combinação de previsão (Modelos F e G) para os três critérios temos a rejeição da hipótese nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Comparação entre os modelos de previsões oito passos à frente 

  

Modelo 
A 

AR (4) 
 

Modelo 
B 

ARMA 
(2,2) 

Modelo 
C 

VECM 
irrestrito 

Modelo 
D 

VECM 
restrito 

Modelo 
E 

VAR 
irrestrito 

Modelo F 
C. Média 

Aritmética 

Modelo G 
C. Média  
Ponderada 

RMSE 0.00218 0.00125 0.00143 0.00447 0.00651 0.00100 0.00059 
U-Theil 0.00005 0.00003 0.00003 0.00011 0.00015 0.00002 0.00001 
MAE 0.04852 0.03739 0.04125 0.08424 0.08583 0.03337 0.02504 
CI 0.53333 0.46667 0.46667 0.53333 0.53333 0.53333 0.51724 
MDM-MSE 0.00000 -3.82136 -2.08184 15.01558 4.20868 -4.77720 -5.22113 
MDM-MAE 0.00000 -2.81202 -1.45822 14.21878 4.87327 -4.13191 -5.45316 
MDM-
MdAE 0.00000 -3.87605 -0.82868 8.73906 2.92487 -4.34042 -4.33545 
A descrição de cada um dos modelos e das estatísticas se encontra ao longo do texto. 
No caso dos modelos DM estão reportadas as estatísticas t dos testes. Sendo que a 5% 
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rejeita-se a hipótese nula caso o valor calculado seja maior que 1,96 em módulo. 
 

Com relação à Tabela 9, podemos fazer uma análise similar à realizada para a Tabela 8. De 

acordo com os critérios de acurácia, todos os modelos apresentaram uma boa capacidade 

preditiva sendo que agora os modelos de combinação de previsão (Modelo F e Modelo G) 

apresentam uma performance bastante superior se comparados com os demais modelos.  No 

aspecto de acerto da tendência da previsão os modelos apresentaram comportamento bastante 

similar. No caso do teste DM, todos os modelos, rejeitam a hipótese nula de diferença desprezível 

entre as funções perdas (com exceção do modelo C nos critérios MDM-MAE e MDM-MdAE).  

Analises semelhante podem ser realizadas para os demais horizontes de previsão, a partir da 

Tabela A1. 

5.3 Resultados de Forecast Encompassing   

Utilizamos uma janela deslizante de 41 trimestres com especificação invariante, iniciando em 

1984.2, sendo a primeira janela de 1984.2 até 1996.2, portanto, na melhor hipótese produzindo 

uma amostra de predições de 34 passos à frente. Utilizamos a previsão até oito passos adiante. 

Realizamos o teste de Clements e Hendry (1998) para cada um dos modelos. A hipótese nula 

testada é de que a previsão h-passos a frente do modelo j não pode ser melhorado pela inclusão 

do modelo i. Na Tabela 10 se encontra o p-valor do teste para cada uma das hipóteses testadas. O 

nível de significância utilizado é de 5%. 

 

 

Tabela 10 - Resultados do teste de Forecasting Encompassing. 
Hipotese 
Nula: 

Modelo j 
não pode 

ser 
melhorado 

com o 
modelo i 

Previsões a Frente  

1 2 3 4 5 6 7 8 

J I         
A B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
A C 0.00000 0.00000 0.00005 0.00005 0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 
A D 0.00000 0.00018 0.41243 0.24248 0.08153 0.04039 0.04423 0.04017 
A E 0.00000 0.00000 0.00007 0.00004 0.00003 0.00001 0.00000 0.00000 
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A F 0.00000 0.00000 0.00008 0.00009 0.00008 0.00001 0.00000 0.00000 
A G 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
B A 0.00000 0.00000 0.01000 0.00000 0.00000 0.01000 0.04000 0.05000 
B C 0.33447 0.19516 0.25269 0.20346 0.29598 0.46159 0.35343 0.18319 
B D 0.00000 0.00771 0.09846 0.06969 0.03934 0.06384 0.09292 0.09528 
B E 0.00001 0.34775 0.12302 0.07290 0.11765 0.19391 0.27110 0.33089 
B F 0.00000 0.00005 0.01471 0.00514 0.00047 0.00134 0.00273 0.00104 
B G 0.49401 0.36705 0.00000 0.00003 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 
C A 0.00000 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00001 
C B 0.03027 0.00107 0.00112 0.00046 0.00118 0.00200 0.00396 0.01125 
C D 0.00000 0.00001 0.00029 0.00011 0.00004 0.00003 0.00003 0.00002 
C E 0.00001 0.18579 0.12027 0.02494 0.02062 0.01212 0.00543 0.00177 
C F 0.00000 0.00000 0.00011 0.00002 0.00001 0.00002 0.00008 0.00013 
C G 0.17960 0.05031 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
D A 0.06736 0.02469 0.00004 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
D B 0.23770 0.00009 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
D C 0.14604 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
D E 0.04145 0.00032 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
D F 0.01439 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
D G 0.21436 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
E A 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
E B 0.01238 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
E C 0.05278 0.00010 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
E D 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
E F 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
E G 0.00008 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
F A 0.07471 0.09750 0.06266 0.04719 0.04723 0.11092 0.23318 0.28051 
F B 0.02157 0.18179 0.17955 0.09675 0.04177 0.07387 0.11591 0.10203 
F C 0.01579 0.29920 0.40748 0.28120 0.26294 0.43319 0.40425 0.27241 
F D 0.05804 0.41993 0.41016 0.34148 0.29890 0.32686 0.37396 0.40152 
F E 0.37597 0.18254 0.14391 0.14806 0.16989 0.20992 0.27482 0.29035 
F G 0.31084 0.24656 0.00001 0.00005 0.00002 0.00000 0.00002 0.00001 
G A 0.01410 0.00361 0.14996 0.08154 0.12397 0.15014 0.29275 0.24645 
G B 0.00319 0.00299 0.40655 0.09471 0.15392 0.28251 0.11522 0.48116 
G C 0.02642 0.00743 0.46690 0.03974 0.02996 0.06246 0.00502 0.09266 
G D 0.01144 0.20040 0.43072 0.42976 0.44566 0.36000 0.41354 0.35500 
G E 0.12065 0.38368 0.15865 0.35914 0.38482 0.42319 0.22234 0.40898 
G F 0.00024 0.00468 0.44005 0.09158 0.13755 0.15602 0.06369 0.26715 

Hipótese Nula: Modelo j não pode ser melhorado com o modelo i.  
Para cada uma das hipóteses nulas e cada horizonte de previsão esta apresentada o p-valor. 

 

De um modo geral, rejeitamos a 5% de significância, as diferentes hipóteses nulas testadas 

para a maioria dos modelos individuais, isto é, não rejeitamos a hipótese de ocorrer melhorias de 

previsão se combinar estes modelos. Já com relação aos modelos de combinação (Modelo F e 
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Modelo G), não rejeitamos 0H  na maioria dos casos. Para a previsão de um e dois passos à frente 

os modelos de combinação podem ter suas previsões melhoradas com a inclusão dos demais 

modelos, mas isso raramente ocorre quando se analisa horizontes mais distantes de previsão. Esse 

resultado reforça os resultados encontrados nas Tabelas 8 e 9, onde os modelos de combinação 

apresentam uma performance bastante superior se comparados com os demais modelos quando o 

horizonte de previsão é mais longo. 

 

6 Conclusões 

O artigo propôs e avaliou diferentes modelos econométricos de previsão para o PIB da indústria 

dentro da classe de modelos vetoriais auto-regressivos (VAR) em freqüência trimestral. A 

avaliação se deu por vários procedimentos de teste e de modo intensivo. Em vários casos usaram-

se adicionalmente restrições de longo prazo advindas da cointegração entre as séries 

consideradas: o PIB industrial brasileiro, a taxa de juros longa e curta, a inflação, e a previsão dos 

saldos da indústria – proporção de firmas que crêem num aumento de produção no próximo 

trimestre subtraído da proporção de firmas que crêem numa queda.  

O poder preditivo dos diferentes modelos envolvendo essas variáveis foi avaliado a partir do uso 

de diferentes funções de perda (função dos erros de previsão de fora da amostra), que são 

minimizadas. Adicionalmente, consideramos também a combinação das previsões de diferentes 

modelos seguindo a literatura de combinação de previsões iniciada por Bates e Granger (1969). 

Nossos principais resultados são: 

O uso dos vetores de cointegração defasados como previsores – o spread da taxa de juros 

longa e curta, o spread entre a taxa de juros e a inflação, e a previsão dos saldos da indústria, em 

muito melhora a capacidade preditiva dos modelos considerados. 

A combinação dos diferentes modelos de previsão, seja por média aritmética simples, ou por 

média ponderada, gerou, de forma geral, os melhores modelos de previsão para fora da amostra. 

Entretanto, houve casos em que modelos individuais tiveram um desempenho razoável e mesmo 

superior ao das combinações. Estes, no entanto, são esporádicos. Logo, nossa sugestão recai no 

uso dessas combinações de previsões como forma final de prever o PIB industrial. 

Nossa lista de sugestão para aperfeiçoamentos futuros inclui: 
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Modelar a heterocedasticidade presente nos resíduos dos modelos utilizados, fazendo 

correções nas estatísticas apropriadas, lembrando que este fenômeno não gera viés nem 

inconsistência das estimativas apresentadas acima. 

Considerar futuramente modelos não-lineares de várias formas (modelos isolados, ou nas 

combinações de previsões). 

Investigar a existência de características comuns de correlação serial (BICCF) dentre as séries 

usadas, fenômeno que, se presente, admite a construção de modelos mais parcimoniosos e 

eficientes para a previsão do PIB industrial. 
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Apêndice 

Tabela A1 - Resultado das Previsões 

Modelos 
Previsões a Frente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

leading dot indicates sub-part                 
Modelo A                 
RMSE 0.00041 0.00100 0.00116 0.00148 0.00165 0.00176 0.00197 0.00218 
U-Theil 0.00001 0.00002 0.00003 0.00003 0.00004 0.00004 0.00005 0.00005 
MAE 0.02311 0.03698 0.04030 0.04394 0.04715 0.04604 0.04675 0.04852 
CI 0.42424 0.54546 0.66667 0.60606 0.51515 0.46875 0.48387 0.53333 
MDM-MSE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
MDM-MAE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
MDM-MdAE 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
Modelo B                 
RMSE 0.00034 0.00067 0.00097 0.00129 0.00152 0.00142 0.00127 0.00125 
U-Theil 0.00001 0.00002 0.00002 0.00003 0.00004 0.00003 0.00003 0.00003 
MAE 0.01793 0.02675 0.03494 0.04097 0.04277 0.04214 0.03825 0.03739 
CI 0.36364 0.42424 0.63636 0.42424 0.45455 0.53125 0.45161 0.46667 
MDM-MSE -0.70766 -3.23950 -1.06741 -0.61057 -0.35837 -1.18750 -2.67971 -3.82136 
MDM-MAE -2.67961 -3.60947 -1.47897 -0.64265 -0.95586 -0.93330 -2.01014 -2.81202 
MDM-MdAE 1.14448 -0.60412 -0.48613 0.35435 0.73405 -0.53165 -2.49342 -3.87605 
Modelo C                 
RMSE 0.00038 0.00084 0.00123 0.00168 0.00193 0.00179 0.00155 0.00143 
U-Theil 0.00001 0.00002 0.00003 0.00004 0.00005 0.00004 0.00004 0.00003 
MAE 0.01844 0.02889 0.03690 0.04136 0.04376 0.04342 0.04099 0.04125 
CI 0.39394 0.51515 0.60606 0.48485 0.51515 0.46875 0.35484 0.46667 
MDM-MSE -0.30807 -1.06133 0.24423 0.38954 0.47912 0.04631 -0.86642 -2.08184 
MDM-MAE -2.25653 -2.55883 -0.72302 -0.42467 -0.55178 -0.44327 -1.00905 -1.45822 
MDM-MdAE 1.24212 1.25406 1.28842 1.28592 1.31462 1.12779 0.60879 -0.82868 
Modelo D                 
RMSE 0.00016 0.00081 0.00172 0.00248 0.00312 0.00361 0.00401 0.00447 
U-Theil 0.00000 0.00002 0.00004 0.00006 0.00007 0.00009 0.00010 0.00011 
MAE 0.01447 0.03198 0.04947 0.05907 0.06516 0.07263 0.07924 0.08424 
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CI 0.27273 0.42424 0.51515 0.45455 0.45455 0.50000 0.38710 0.53333 
MDM-MSE -3.60862 -1.07161 3.15407 5.44834 6.92250 9.92894 13.40738 15.01558 
MDM-MAE -4.06956 -1.51481 3.26194 5.28922 6.13886 11.36593 15.63000 14.21878 
MDM-MdAE -3.06259 -0.44533 2.65060 4.45162 4.59832 6.44640 7.77730 8.73906 
Modelo E                 
RMSE 0.00026 0.00116 0.00242 0.00345 0.00427 0.00493 0.00563 0.00651 
U-Theil 0.00001 0.00003 0.00006 0.00008 0.00010 0.00012 0.00013 0.00015 
MAE 0.01719 0.03784 0.05438 0.06431 0.06935 0.07220 0.07707 0.08583 
CI 0.24242 0.39394 0.42424 0.42424 0.48485 0.56250 0.45161 0.53333 
MDM-MSE -1.79536 0.68594 2.55302 2.54707 2.98596 3.15358 3.45901 4.20868 
MDM-MAE -2.29737 0.20814 2.48207 2.84414 3.01441 3.28051 3.81150 4.87327 
MDM-MdAE -1.48332 1.05301 2.28808 2.13499 2.43286 2.55067 2.37709 2.92487 
Modelo F                 
RMSE 0.00015 0.00047 0.00087 0.00113 0.00125 0.00118 0.00106 0.00100 
U-Theil 0.00000 0.00001 0.00002 0.00003 0.00003 0.00003 0.00003 0.00002 
MAE 0.01479 0.02495 0.03351 0.04054 0.04137 0.03904 0.03504 0.03337 
CI 0.33333 0.48485 0.54546 0.39394 0.42424 0.59375 0.45161 0.53333 
MDM-MSE -4.34942 -3.89173 -2.01015 -1.50002 -1.66632 -2.59426 -3.80586 -4.77720 
MDM-MAE -5.06078 -4.38737 -2.20655 -0.90219 -1.64488 -2.01109 -3.11432 -4.13191 
MDM-MdAE -3.25913 -2.49922 -1.97782 -1.14548 -1.18701 -2.65933 -3.64358 -4.34042 
Modelo G                 
RMSE 0.00018 0.00053 0.00051 0.00063 0.00069 0.00056 0.00062 0.00059 
U-Theil 0.00000 0.00001 0.00001 0.00002 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 
MAE 0.01555 0.02527 0.02550 0.02964 0.02751 0.02707 0.02529 0.02504 
CI 0.34375 0.46875 0.50000 0.46875 0.37500 0.38710 0.33333 0.51724 
MDM-MSE -2.76899 -1.97323 -4.36890 -3.85237 -3.83007 -4.70543 -4.82396 -5.22113 
MDM-MAE -2.99000 -2.69895 -4.38526 -3.32790 -4.46424 -4.51473 -4.92675 -5.45316 
MDM-MdAE -2.47341 -0.10041 -3.97930 -3.82437 -2.55338 -4.09371 -4.02960 -4.33545 
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NOVO INDICADOR COINCIDENTE PARA A ATIVIDADE INDUSTRIAL 

BRASILEIRA  

 

Resumo 

Neste trabalho aplicam-se e testam-se, dentro da amostra, algumas metodologias de construção 

de indicadores coincidentes para atividade industrial visando à detecção de ciclos de 

crescimento/recessão da atividade industrial. Especificamente, testou-se uma versão baseada no 

indicador coincidente do The Conference Board (TCB), uma versão modificada deste, na qual as 

volatilidades são modeladas, a abordagem de Stock-Watson tradicional e finalmente, testou-se a 

abordagem de Mariano-Murasawa. 

Concluiu-se que, em geral, o índice TCB padrão é superior a outros métodos testados, sendo 

apenas competitivo com o método modificado. Mais ainda, o índice TCB tende a englobar os 

períodos recessivos apresentados pelos outros índices, sendo correspondentes com os períodos 

recessivos conhecidos do setor industrial. 

Abstract 

In this paper we perform and evaluate, in sample, some methodologies for building of coincident 

indicators focusing on the detection of business cycle of the Industrial activity. Specifically, we 

try a version of coincident indicator based on the coincident indicator for economy of the TCB 

(The Conference Board), a modified version in which the volatility is modeled, a Stock-Watson 

approach and a Mariano-Murasawa approach.  

We conclude that, in general, the TCB index out-performs the others methods tested, being 

competitive just with the modified method. Furthermore, The TCB Traditional has the tendency 

to comprehend the recessives periods of the others, in correspondence with the known recessive 

periods for industrial activity.  

 
 
JEL: C32, E32 
Palavras-chave: Modelos de Séries Temporais, Indicadores Coincidentes, Ciclos de Negócios 
Keywords: Time Series Models, Coincident Index, Business Cycles. 
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1. Introdução 

 
Toda sociedade tem interesse em saber qual é o estado atual da economia (recessão ou expansão). 

Porém, o estado da economia é não observável e não há consenso sobre a melhor forma de 

estimar essa variável latente. A inexistência de uma medida direta do estado da economia levou a 

construções de proxies deste que possam ser usadas em tempo real - são os chamados indicadores 

coincidentes da atividade econômica. 

        O estudo dos indicadores coincidentes auxilia na compreensão das flutuações econômicas, 

sendo importante tanto para o setor público, na formulação e execução de políticas públicas, 

quanto para planejamento do setor privado. 

        Nos EUA, as pesquisas sobre os ciclos de negócios iniciaram-se há aproximadamente um 

século pelo National Bureau of Economic Research - NBER, de forma que hoje a literatura 

aplicada àquele país já se encontra bastante desenvolvida e consolidada; ver Burns e Mitchell 

(1946), Lucas (1977), e Stock e Watson (1993b) para o "estado das artes" em diferentes épocas. 

Naquele país hoje coexistem métodos heurísticos e estatístico-econométricos de construção de 

indicadores coincidentes e antecedentes. 

        No Brasil, com a exceção de Contador (1977), o assunto somente despertou atenção após o 

fim de nosso último período inflacionário mais precisamente, somente após o ano 2000; ver 

Spacov (2000), Issler e Spacov (2000), Chauvet (2001, 2002), Picchetti e Toledo (2002), Duarte, 

Issler e Spacov (2004), Issler e Notini (2008) e Issler, Notini e Rodrigues (2008). Dessa forma, os 

estudos aplicados brasileiros ainda são relativamente escassos e a avaliação das diferentes 

técnicas por experiências repetidas ainda não é tão consolidada como a experiência americana. 

        Uma informação freqüentemente desprezada na confecção de indicadores coincidentes é a 

informação trimestral disponível, o que pode ser extremamente ineficiente, já que várias séries 

que apresentam alta correlação com o estado da economia não se encontram disponíveis em 

freqüência mensal. Um bom exemplo é o Produto Interno Bruto (PIB) que no Brasil, como na 

maioria dos países, é medido em freqüência trimestral. 

       Ocorre que a composição de indicadores a partir de séries de periodicidades diferentes é 

estatisticamente complicada. Mariano e Murasawa (2003) ofereceram uma metodologia que 

agrega essa informação, tratando a variável trimestral como uma variável latente observada 

somente a cada três meses.  
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       No presente trabalho, seguindo a metodologia de Mariano e Murasawa (2003), nós 

construímos um indicador coincidente para a atividade industrial brasileira baseado em séries de 

dupla periodicidade, visando a partir deste a detecção de ciclos de crescimento/recessão da 

atividade industrial. Além disso, construímos mais três indicadores coincidentes para a atividade 

industrial: uma versão baseada no indicador coincidente do The Conference Board (TCB), uma 

versão modificada deste, na qual as volatilidades são modeladas e uma baseada na abordagem de 

Stock-Watson tradicional. Ao final, a capacidade preditiva dos modelos no que se refere a 

datação do ciclo econômico da atividade industrial, é comparada.  

O restante do trabalho se encontra organizado da seguinte forma: na segunda parte fazemos 

um breve resumo da literatura, na terceira parte descrevemos as séries escolhidas, na quarta parte 

expomos as técnicas de datação do ciclo econômico, na quinta parte apresentamos os métodos de 

construção dos indicadores utilizados, na sexta parte analisamos os resultados obtidos e na sétima 

seção concluímos. 

2. Resenha Histórica 

Nesta seção realizamos uma pequena resenha histórica sem se pretender a exaustão.  

O desenvolvimento de indicadores líderes possui origem em 1937 quando o então Secretario 

do Tesouro Henry Morgenthau Jr. pediu a Wesley Mitchell que listasse várias séries estatísticas 

tentando procurar por indícios de quando a recessão que se iniciara em 1937, apontava chegar ao 

fim. Mitchell, em colaboração com Arthur Burns fez o trabalho e caminhou no sentido de 

condensar o conhecimento sobre o ciclo de negócios existente a época em um livro de 1946.  

Em 1950, Geoffrey Moore revisando a tal lista adicionou varias outras séries e em 1961 

Julius Shiskin17 desenvolveu a idéia de compor tais séries para a formação de índices 

antecedentes, coincidentes e atrasados, dando a estrutura que vigora até hoje nesta área de 

pesquisa. 

      O National Bureau of Economic Research (NBER), fundado em 1920, passou a datar os 

ciclos de negócios a partir de 1929, nos dias de hoje, a metodologia do NBER, sofisticou-se e 

                                                 
17 Ver Moore e Shiskin (1967) 
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alcançou a maturidade com a utilização de métodos de detecção de pontos de inflexão de séries 

econômicas em geral e outras ferramentas. 

      Grosso modo, desde 1978, as decisões pautam-se pela análise de várias séries econômica por 

um comitê de economistas (Business-Cycle Dating Comittee). Tal análise se dá muito 

posteriormente ao momento em estudo da economia. Por um lado, assim procedendo, exclui-se a 

análise equivocada de movimentos espúrios da economia, por outro, é de pouca utilidade para 

fins de tomada de decisão. Finalmente, em tal reunião, embora técnicas sejam utilizadas no trato 

das séries, na verdade, não há compromisso com alguma abordagem, perfazendo a decisão final 

um acordo entre várias visões pessoal dos especialistas presentes, o que não traz transparência ao 

processo. 

Por seu turno o The Conference Board (TCB), uma entidade privada e sem fins lucrativos, 

cuja finalidade é a pesquisa e disseminação de conhecimento na área de economia, desde 1995, 

por encomenda do Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América, determina uma 

série de indicadores coincidentes, antecedentes e retardados oficiais. As séries antecedentes, 

coincidentes e retardadas são, nos EUA, as mesmas das analisadas pelo NBER e em número de 

12, 4 e 7 respectivamente. No caso da série coincidente, utilizam-se séries referentes para 

produção, renda, vendas e emprego. O mesmo padrão é aplicado aos trabalhos do TCB em outros 

países, cerca de oito países, na elaboração de índices. 

 O TCB, para a construção de seus índices utiliza uma média aritmética das séries 

padronizadas. Neste trabalho, seguimos a metodologia do TCB como uma das abordagens e 

aplicamos à economia brasileira. Para a formação de índices coincidentes escolhemos séries 

semelhantes e, tanto quanto possível, disponíveis por um período longo. Ademais, utilizando as 

mesmas séries, aplicamos outras metodologias para efeito de comparação. 

A abordagem do TCB é de fato heurística embora tenha um grau de acerto apreciável. De 

outra monta, vários autores propuseram métodos de construção de índices apoiados em técnicas 

sofisticadas. Posteriormente à técnica do TCB para índices coincidentes e antecedentes, vários 

autores contribuíram. Stock e Watson (1998ª, 1998b, 1998c), por seu turno propuseram uma 

modelagem baseada em séries de tempo tencionando a detecção dos pontos de mudança (turning 

points) e a construção de índices coincidentes e antecedentes. A modelagem envolvia variáveis 

não-observáveis e observáveis e séries como produção industrial, renda, vendas, emprego. 

Curiosamente, apesar de sofisticado, o modelo de Stock-Watson falhou em detectar a recessão 
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americana de 1990 e 1991, não obstante adequar-se bem dentro da amostra. Posteriormente o 

indicador foi aprimorado18.  

Atualmente, tais técnicas já estão bem disseminadas. Podemos citar na Europa o  EuroTCB, 

um índice baseado na técnica TCB para países europeus e o  EuroCOIN de Altissimo et al 

(2001),  baseado em fator comum, bem como o EuroIJR  que é um fator comum utilizando as 

séries do TCB. 

Avanços recentes incluem a utilização de métodos não-lineares. Chauvet (1998), tentando, 

por um lado tornar o processo de datação sólido em termos estatísticos, e por outro aprimorar a 

detecção de ciclos fora da amostra vem experimentando a utilização de um modelo de fator 

comum semelhante com mudança de regime, baseado em cadeias de Markov, tendo tido sucesso 

em prever a recessão de 1990-1991 da economia americana. O mesmo método de detecção de 

pontos de mudança de ciclos foi aplicado posteriormente, ancorados em modelos de Hamilton, 

por Chauvet e Piget (2003) na série do próprio PIB americano com resultados interessantes no 

tocante a previsão19.  

Um modelo de mudança de regime, baseado em Hamilton (1989) e Lam (1990) foi aplicado 

no Brasil por Caiado, Céspedes e Chauvet para prever os pontos de mutação de ciclo do PIB 

industrial, havendo experiência anterior com tais modelos aplicados ao PIB da economia20. No 

primeiro artigo são comparadas as habilidades preditivas de modelos lineares e não lineares, com 

quebras estruturais, para a taxa de crescimento do PIB industrial do Brasil. São estimados os 

modelos com mudança de regime markoviana propostos por Hamilton (1989) e Lam (1990), que 

generaliza o modelo do Hamilton. Os resultados sugerem que os modelos não-lineares são os que 

apresentam o melhor desempenho preditivo e que a inclusão de quebras estruturais é importante 

para se obter a representação do ciclo de negócios no Brasil.  

Finalmente, modelos que geram séries de indicadores coincidentes necessitam de que se 

analise a série em busca dos pontos de mutação, tais algoritmos determinam o ponto de mutação 

(o algoritmo de Bry-Boschan destina-se a esse fim, por exemplo), dada uma série qualquer. 

Formalmente, não são modelos de previsão, mas algoritmo de detecção de pontos de mutação, 

sendo assim, usualmente prepara-se um indicador, composto por várias séries, e aplica-se o 

algoritmo. Neste trabalho utilizaremos o algoritmo de datação de ciclos de Bry-Boschan. 

                                                 
18 Stock e Watson (1989, 1993). 
19 Ver Brisne et. al (2005). 
20 Ver Lima e Domingues (2000). 
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3. Séries Escolhidas 

O primeiro passo, para a construção dos índices foi a determinação das séries econômicas 

brasileiras que poderiam ser usadas como variáveis coincidentes para a atividade industrial. A 

escolha das séries é difícil e depende de algum bom senso e de extensiva análise estatística de 

correlações e causalidade. Necessitamos de séries longas ao se trabalhar com modelos de fator 

comum ou modelos de correlações canônicas, mas não com modelos do tipo TCB. Baseado na 

literatura recente, nós vamos apropriar em boa medida do trabalho acumulado no Brasil e no 

exterior. 

3.1 Séries Coincidentes  

A luz das séries coincidentes utilizadas pelo TCB, Issler e Spacov (2000) realizaram 

extensiva pesquisa de séries e concluíram por uma estrutura semelhante a utilizada pelo NBER e 

pelo TCB, mantendo as equivalências devidas. As séries coincidentes para o PIB escolhidas por 

Issler e Spacov (2000) são exibidas no quadro abaixo e tentam capturar a produção, o emprego, 

as vendas e a renda pessoal: 

 

 

 

Tabela 1- Séries Coincidentes para o PIB brasileiro escolhidas por Issler e Spacov (2000).  
Série Transformação Ajuste Sazonal Fonte 
Produção Industrial ∆ln()/Σln() Sim PIM/IBGE 
Emprego ∆ln()/Σln() Sim PME/IBGE e FIESP 

Expedição de Papelão ∆ln()/Σln() Sim ABPO 
Renda Pessoal ∆ln()/Σln() Sim PME/IBGE 
Nota: No trabalho original, cabe comentar, utilizou-se a diferença simétrica para alguns 
cálculos. 

 
Na construção de séries coincidentes, utilizamos à mesma idéia inicial, nos permitindo apenas 

a transposição para o problema do PIB setorial, isto é, sempre que defensável, as séries utilizadas 

são setorizadas. 

Antes vamos tecer algumas considerações. A série de rendimento efetivo, que representa o 

poder de compra da população, não caberia a setorização logo utilizamos a mesma série. Por 

conseguinte dada a inexistência de uma série longa, tal como a referência original, reconstruímos 
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a série utilizando a técnica do filtro de Kalman semelhante do feito em Duarte, Issler e Spacov 

(2004). Mais precisamente, consideramos um sistema no qual a renda efetiva é função da renda 

nacional e do PIB a preços de mercado, não sendo observada diretamente. O sistema assim se 

apresentaria: 

 

),0(, 2
11211 σεεαα NPIBII ttttt ≈++= +++                                                                       (1) 

tt IhI 11
* =+                                                                                                                            (2) 

 

 No caso tt IeI *  são respectivamente: a renda média real efetivamente recebida pelas 

pessoas- Região Metropolitanas para o período posterior a setembro de 2001 (período observado) 

e a renda ao longo de todo o período e, portanto não observada. O coeficiente ht assume o valor 

zero para o período não observado e um para o período observado. Para auxiliar na estimação 

utilizamos o PIB mensal, série do Banco Central, em valores a preços de mercado, conhecida 

desde janeiro/1990. Esta técnica se aplica muito bem quando conhecemos parte da série e 

desconhecemos a série restante21. 

Com respeito a série representativa do emprego temos como possibilidade alternativa  lançar 

mão da série de Horas trabalhadas na Produção, série mantida pela FIESP, que é extensa, desde 

1975, mas abrange apenas São Paulo, apesar de ser referente a indústria. De outra monta a série 

Horas Trabalhadas na Indústria da CNI, que é setorial e nacional, contudo possui apenas 10 anos 

de extensão.  

Decidimos por utilizar a série Horas Trabalhadas na Indústria alongada econometricamente22, 

isso porque as séries são extremamente correlacionadas no período comum. 

Finalmente, enquanto a série de expedição de papelão, para a construção de índices 

coincidentes para o PIB são uma proxy para as vendas, de fato existe uma série de vendas 

industriais, que no entanto é muito curta mas apresente alta correlação com a produção de papel-

papelão. Como a série de expedição foi descontinuada e a série de produção de papel e celulose 

guarda uma alta correlação com esta e abrange um maior período de tempo resolvemos utilizar 

esta última como Proxy de vendas. 

                                                 
21 A rotina de Filtro de Kalman se encontra disponível podendo ser requerida aos autores. 
22 Procedimento similar ao realizado com a série de renda.  
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Alem disso utilizamos a série de produção física de Papel e Papelão, descontinuada em 1991, 

para alongar a série de produção Física de Papel, Papelão e celulose, dado também a alta 

correlação de ambas.  

Foram escolhidas quatro séries (Produção Industrial; Horas Trabalhadas na Industria; 

Produção de Papel, Papelao e Celulose; Renda) para servirem de variáveis coincidentes da 

atividade industrial, a partir deste ponto denominadas simplesmente de produção industrial, 

emprego, vendas e renda. As séries coincidentes escolhidas para o setor industrial são exibidas na 

Figura 1 abaixo.  

 
Figura 1 - Séries Coincidentes (em nível e sem dessazonalizar). 

 

        Definidas as quatro séries, em seguida foi tomado o logaritmo das mesmas e imposta uma 

dessazonalização X-12 aditiva23. Para a construção do indicador baseado na metodologia TCB foi 

tomada também a primeira diferença simétrica das séries. 

                                                 
23 Uma descrição detalhada das séries utilizadas e das transformações realizadas se encontra na Tabela A1 no 
Apêndice.  
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3.2 Testes de Estacionaridade 

Tendo procedido a dessazonalização das séries, passamos a analisar a estacionariedade do 

conjunto. A estacionaridade das séries coincidentes foi testada utilizando o teste ADF de raiz 

unitária ajustado pelo critério de informação de Akaike. Os resultados encontram-se na Tabela 3. 

Como o tamanho amostral das séries é diferente logo restringimos o teste ao intervalo comum, a 

saber, a partir de 1981.6 até 2004.3. 

 

Tabela 3 - Teste ADF de raiz unitária. 
Em Nível Em diferença 

 t tm tt t tm tt 

Produção Ind. 
0.78 c -1.34 c -3.25 b -9.57  -9.61  -9.61  

Emprego -1.14 c -1.10 c -1.63 c -6.92 -7.05 -7.01 
Vendas 2.14 c -0.71 c -3.21 b -8.43  -8,79  -8.77 
Renda 1.30 c -1.64 c -3.50 b -7.99 -8.12 -8.12 
              

Notas: t significa ausência de constante,  tm inclusão da constante e tt inclusão de 
constante e tendência.  
a significa que rejeita 0H  a 1% de significância. 

b significa que rejeita 0H  a 5% de significância. 

c significa que rejeita 0H  a 10% de significância. 
 

    Como é possível observar, há forte evidência de uma raiz unitária nas séries do logaritmo das 

séries: Produção Industrial, Emprego, Vendas e Renda. Mais ainda, a primeira diferença de cada 

uma das séries é estacionária indicando que as séries devem ser integradas de ordem um. Tendo 

em vista a existência de choques externos é prudente perfazer o teste de raiz unitária de Perron 

(1997). 

 

Tabela 4 - Teste de Perron (1997) de raiz unitária. 
Em Nível Em primeira diferença 

 t tm tt t tm tt 

Produção Ind. 0.87 c -1.77 c -4.63 -25.13 -25.11 -25.08 
Emprego -1.30 c -1.05 c -1.50 c -21.96 -22.1 -22.07 
Vendas 1.84 c -0.98 c -4.89 -22.35 -22.81 -22.76 
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Renda 1.30 c -1.64 c -3.92 a  -16.42 -16.53 -16.51 
              

Notas: t significa ausência de constante, tm inclusão da constante e tt inclusão de 
constante e tendência.  
a significa que rejeita 0H  a 1% de significância. 

b significa que rejeita 0H  a 5% de significância. 

c significa que rejeita 0H  a 10% de significância. 
      

     Com base nos resultados acima, temos que todas as séries são I(1). Logo, o teste ADF e o 

teste de Perron chegaram às mesmas conclusões24. 

     Finalmente, um último teste que considera o conjunto das séries é o teste de razão da máxima 

verossimilhança sob a restrição da existência de um vetor de co-integração canônico. A 

imposição de vetores canônicos como vetores de cointegração é efetivamente um teste de raiz 

unitária. A realização desse teste classificou todas as séries como I(1) ao nível de 1%.25 

4 Procedimentos de Datação 

Parte do trabalho de construção de indicadores coincidentes constitui-se em definir o que se 

entende por recessão ou ciclo de crescimento e se o processo pode prever fora da amostra com 

relativo sucesso, tais são os dois problemas da datação. 

      As definições ciclo de crescimento ou de recessão ao olhar da NBER são: por recessão 

entende-se um declínio coordenado de varias grandezas, não somente o PIB, por geralmente seis 

meses26. Tal coordenação se verifica tanto em recessão quanto em crescimento, segundo as 

caracterizações dos ciclos de negócios conhecidas27. A questão então que se deriva naturalmente 

seria identificar os fatores lideres de processo, evitando fatores secundários, e monitorando um 

conjunto pequeno de fatores e, principalmente, compondo-os corretamente. Neste sentido, o 

trabalho seminal de Mitchell e Burns permanece atual. 

     A interpretação dos estados da economia é naturalmente matéria controversa. Dada a 

inexistência de um órgão no Brasil que tome para si a tarefa de classificação da economia em 

                                                 
24 Adicionalmente foi realizado o teste de raiz unitária proposto por Ng e Perron (2001) e disponível no programa E-
views, para cada série coincidente. Os resultados apontam que todas as séries são I(1). Os mesmos podem ser  
requeridos aos autores. 
25 Os resultados do teste podem ser requeridos aos autores. 
26 Ver http://www.nber.org/cycles.html 
27 Ver Lucas, R. E. Jr. (1977). 
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estados de recessão ou expansão, a leitura do indicador coincidente torna-se dificultada na 

medida em que subjetiva. 

     Uma maneira de se dirimir tal subjetividade é lançar-se mão de algoritmos de datação, 

notando que duas funções tais algoritmos devem ter. A primeira consiste simplesmente em 

classificar corretamente os estados econômicos ao longo da série. A segunda, se possível, 

oferecer a possibilidade de detecção dos futuros estados da economia. Neste trabalho utilizaremos 

o Algoritmo de Bry-Boschan para a datação dos ciclos de crescimento e recessão.  Uma descrição 

detalhada do procedimento de datação proposto por Bry e Boschan se encontra no Apêndice.    

5 Metodologias Utilizadas de Construção dos Indicadores Coincidentes 

Nesta seção serão apresentados os quatro procedimentos utilizados na construção dos indicadores 

coincidentes. 

5.1 Metodologia TCB  

Como já pontuado, as séries antecedentes, coincidentes e de retardados são, nos EUA, as 

mesmas das analisadas pelo NBER e em número de 12, 4 e 7 respectivamente. No caso da série 

coincidente, utilizam-se séries referentes para produção, renda, vendas e emprego. O mesmo 

padrão é aplicado aos trabalhos do TCB em outros países, cerca de oito países, na elaboração de 

índices. O TCB, para a construção de seus índices utiliza uma média aritmética das séries 

padronizadas. A padronização segue quatro passos. 

1) Calculam-se as diferenças mensais das séries que compõem o índice. Se a série {Xt} 

está em porcentagem ou é uma taxa de juros, simplesmente faz-se a diferença. Caso 

contrário utiliza-se a fórmula de diferença simétrica 
1

1.200
−

−

+
−

=
tt

tt
t XX

XX
x  

2) As diferenças mensais são ajustadas pela volatilidade. Os desvios-padrão νx das 

diferenças mensais das séries são calculados. Seja k o somatório dos inversos dos 

desvios-padrão, ∑=
x

xvk /1 , a série de diferenças ajustada é dada por 
x

t
t kv

x
m = ; 

3) Computa-se a soma das diferenças mensais ajustadas: ∑=
x

tt mi  
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4) O índice é calculado usando-se a fórmula das diferenças simétricas. O valor do índice 

correspondente ao primeiro mês é 
1

1

200
200

i
i

I t −
+

= , a partir do segundo mês, temos 

1200
200

−−
+

= t
t

t
t I

i
i

I . 

 

A cada novo dado, os desvios padrões são atualizados e a série inteira é recalculada. 

5.2 Construção de Indicadores TCB com modelagem das heterocedasticidades 

 Uma pergunta natural seria se ao invés de se utilizar uma volatilidade padronizadora constante 

para toda a amostra, utilizássemos uma variável com o tempo. Lumsdaine e Prasad (2003) 

sugeriram modelar o peso em uma abordagem tipo TCB, mas pertinente a outro problema, 

utilizando um GARCH (1,1). Neste trabalho tentaremos algo semelhante, porém de modo a levar 

em conta o comportamento cíclico das variáveis utilizaremos um modelo de ordem superior 

ajustando na amostra por meio de critérios de informação. O ponto fundamental é modelar a 

influência dos pesos de modo contemporâneo. O modelo é apresentado abaixo: 

),0(|,)( 2
1 ttttt NIyL σεεφ ≈= −                                                                                    (3) 

1
22

1
2

−− ++= ttt w σβαεσ                                                                                                   (4) 

5.3 Metodologia Stock-Watson 

A metodologia Stock-Watson fundamentalmente é um modelo paramétrico que tenta capturar 

o movimento simultâneo das variáveis selecionadas e obter a partir deste um indicador 

coincidente. Essas variáveis são então pensadas como decomponíveis em um fator comum não 

observável e um fator idiossincrático. O modelo pode então ser colocado em um modelo espaço 

de estado e como usual o estado não-observável pode ser filtrado e suavizado com rotinas de 

Kalman sendo este o indicador coincidente.  

Em seguida, apresentamos o modelo de Stock-Watson padrão: 

ttt uCLX +∆+=∆ )(γβ                                                                                         (5) 

ttuLD ε=)(          ²4444l                                                                                                            (6) 

cttcytccct YCC υλλµ ++∆+=∆ −− 11                                                                                        (7) 
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yttyytycYt YCY υλλµ ++∆+= −− 11                                                                                          (8) 

 

As séries coincidentes são coletadas no vetor Xt, sendo o índice coincidente Ct e Yt o 

indicador antecedente. As equações (7) e (8) estabelecem a ligação entre o índice coincidente, Ct, 

e o antecedente Yt. No trabalho original não havia essa preocupação e no nosso caso pode ser 

ignorado o componente antecedente. Os erros são supostos não-correlacionados e a estimação dos 

parâmetros é realizada por critérios estatísticos. 

 O ponto fundamental é que nesta formulação, há uma variável não observada que é 

conhecida utilizando-se o aparato de Kalman28. Posteriormente pode-se realizar uma previsão 

para tais índices coincidentes utilizando-se as duas últimas equações. Neste trabalho realizamos a 

construção de um indicador Stock-Watson para o PIB industrial. 

5.4 Modelo de Vetores Auto-Regressivo de Freqüência Mista. 

Recentemente, Mariano e Murasawa (2003), observaram que apesar de ser o indicador 

agregado mais importante em qualquer diagnostico da economia, o PIB trimestral não contribuía, 

direta ou indiretamente, para a confecção de indicadores coincidentes.  

     A bem da verdade, esta omissão pode advir do fato de que mesmo trimestralmente conhecido, 

nem sempre é de pronto conhecimento. Ocorre que na classificação dos estados passados da 

economia e na aferição de outros índices coincidentes, poderia ser de extrema utilidade, mais 

ainda, quando tratamos por realizar índices coincidentes setoriais da economia.  

O problema posto, porém, é que as séries coincidentes são mensais e as séries existentes, no 

caso do PIB industrial são trimestrais e alguma composição é necessária. A idéia de se combinar 

dados medidos em diferentes freqüências em um modelo de regressão é relativamente nova. A 

literatura chama este tipo de regressão de Mixed Data Sampling Regression (MIDAS), sendo que 

existem várias formas de se construir tais regressões.  

Regressões MIDAS envolvem regressores com diferentes freqüências amostrais logo não são 

modelos autoregressivos visto que autoregressão assume que os dados são medidos na mesma 

                                                 
28 A rotina de filtro de Kalman utilizada para a obtenção do indicador coincidente de Stock-Watson foi desenvolvida 
por Mariano-Murasawa e encontra-se disponível no site do Journal of Applied Econometrics. 
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freqüência no passado. Na verdade, regressões MIDAS possuem algumas características típicas 

de modelos de atraso distribuído (distributed lag models).29 

Mariano e Murasawa (2003) propuseram uma análise de fator por máxima verossimilhança 

para circunscrever o problema que possui convergência difícil. O modelo de Mariano-Murasawa 

por não se utilizar de uma regressão, a princípio não pertence a classe de modelos MIDAS. A 

seguir iremos descrever o modelo de Mariano- Murasawa no qual foi proposta uma estrutura 

VAR sem qualquer imposição de fator único.  

 

5.4.1 Modelo VAR. 

Seja {Y 1,t}t=-∞,∞  uma série Nx1 aleatória trimestral qualquer e {Y 2,t}t=-∞,∞  uma série M x 1, 

mensal, aleatória. Seja NM=N+M. Ademais, seja, {Y*1,t}t=-∞,∞  a série aleatória latente 

correspondente. Tal que: 

)lnln(ln
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Neste caso, a variável observável a cada terceiro mês, é a média geométrica das variáveis 

latentes. Tomando a diferença em três períodos, chegamos à: 
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Onde tt Yy ,2,2 ln∆= . Assumindo um modelo de um único fator estático para ∞
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ttf vfL ,1)( =φ                                                                                                                (13) 

                                                 
29 Para maiores detalhes sobre os modelos MIDAS ver Ghysels et. al (2003).  
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ttu vuL ,2)( =Φ                                                                                                                (14) 
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Onde Nℜ∈β  é o vetor de fatores, ∞
∞−}{ tf  é uma seqüência estacionária de fatores comuns, 

∞
∞−}{ tu  é uma seqüência estacionária de fatores específicos, L é o operador de atraso,  (.)fφ  é um 

polinômio de ordem p e (.)uΦ  é um polinômio de ordem q. Para identificar o modelo Mariano e 

Murasawa (2003) assumiram que o primeiro componente de β  é um e que (.)uΦ  e ∑22  são 

diagonais. Considere o seguinte operador de atraso: 
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 Podemos então re-escrever a equação (12) da seguinte forma: 

);)(()( ** µµ −=− tyLHy                                                                                                 (17) 

 

5.4.2 Representação em Espaço de Estado 

Vamos assumir a representação de estado-espaço de maneira a calcular os estados não-

observáveis via estimação de Kalman para p<5. Mariano e Murasawa (2003) completaram as 

observações mensais que estavam faltando à série trimestral com zeros de modo a poder aplicar o 

filtro de Kalman na avaliação da função de verossimilhança. A seguir iremos fazer uma breve 

descrição do modelo de estado-espaço desenvolvido por Mariano e Murasawa (2003). Seja tS  o 

vetor de estados no instante t: 
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O modelo estado-espaço é então descrito pelas equações (19) e (20): 
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ttt BzASS +=+1                                                                                                                   (19) 

tt CSy += µ                                                                                                                        (20) 

As equações (19) e (20) representam respectivamente a equação de estado e a equação de 

observação do modelo. O erro da equação de estado tz  se distribui como uma normal 

independente e identicamente distribuída ( NIDzt ≈ ). Sendo que as matrizes A, B e C são 

respectivamente: 















 ΦΦ

=
−

NxNNxN

NxN

NPNxp

OI

O

O

A

44

4

)5(1 ....

                                                                                          (21) 








 Σ
=

NxNO
B

4

2/1

                                                                                                                       (22) 

].....[ 40 HHC =                                                                                                                   (23) 

A estimação é realizada via método de Quase - Newton e o Algoritmo de maximização de 

esperança são descritos em Mariano e Murosawa (2003).  

6 Resultados dentro da amostra 

Para efeitos de comparação nós vamos nos limitar ao intervalo comum da amostra, 1981.6-

2004.3, contrapondo as diversas metodologias.   

Na Figura 2 são apresentados os indicadores coincidentes construídos com base na metodologia 

TCB, TCB modificado e Stock-Watson. O indicador TCB modificado foi construído modelando-

se um GARCH(2,2).30 Na Figura 3 é apresentado o indicador coincidente de Mariano-Murasawa. 

                                                 
30 A escolha da ordem do modelo se deu através da utilização do critério de informação de Schwartz. 
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Figura 2 – Indicadores coincidentes TCB, TCB modificado e Stock-Watson 

 

 
Figura 3 – Indicador coincidente de Mariano-Murasawa  

 

        Como podem ser observados pela Figura 2 os indicadores TCB e TCB modificado têm 

comportamento bastante similar. Logo é de se esperar que a datação aplicada a cada um dos 

índices terá resultados semelhantes. Já os estimadores de Stock-Watson e Mariano-Murasawa 
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possuem comportamentos muito distintos entre si e se comparados com os indicadores baseados 

na metodologia TCB.  

      Uma vez construídos os quatro indicadores coincidentes, aplicamos a rotina de Bry-Boschan 

a cada um deles de modo a datar os ciclos econômicos da produção industrial brasileira. Como no 

Brasil não existe um órgão responsável pela datação do ciclo econômico, como nos EUA, 

recorremos a uma analise visual de modo a comparar a performance de cada um dos indicadores 

propostos em descrever o estado (recessão/expansão) da produção industrial brasileira. Isso foi 

feito da seguinte forma: aplicamos a datação sugerida por cada índice ao conjunto de séries que o 

compõem (o que inclui a própria produção industrial). A datação que descrever melhor os ciclos 

das séries e principalmente a série de produção industrial será a escolhida. O exercício descrito se 

encontra nas Figuras A3, A4 e A5 no apêndice.  

       Embora muito similar ao TCB modificado, a datação do índice TCB apresentou maior 

número de pontos de reversão. Já o indicador Stock-Watson foi incapaz de captar vários períodos 

recessivos. Finalmente o indicador de Mariano-Murasawa apresentou datação semelhante ao 

método TCB, mas se mostrou mais lento em captar os ciclos econômicos. Deste modo, a escolha 

recai sobre o indicador TCB por ser eficiente na datação do ciclo industrial e pela simplicidade de 

sua implementação. A datação sugerida pelo TCB se encontra na Tabela 5. 

Tabela 5 - Datação Bry-Boschan do Índice Coincidente TCB 
Picos Vales 

1982M06 1982M01 
1987M04 1983M07 
1990M01 1989M02 
1991M07 1991M02 
1995M03 1992M08 
1997M10 1996M03 
2001M03 1999M02 
2002M12 2001M12 

  2003M08 
 

A partir da tabela 5 podemos concluir que a atividade industrial sofreu 9 recessões no período de 

junho de 1981 à março de 2004. Em média, observamos uma recessão a cada dois anos e quatro 

meses, o que pode ser considerado alto vis-à-vis os EUA, que passaram em média por uma 

recessão a cada cinco anos. As recessões brasileiras também duraram mais tempo se comparadas 

com as americanas: no Brasil uma recessão dura em média doze meses enquanto que nos EUA 

dura seis meses. 
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       Em seguida comparamos os quatro índices coincidentes construídos com base na correlação 

cruzada existente entre eles. 

Tabela 6 - Tabela de Correlação Cruzada  
  Mariano-Murasawa Stock-Watson TCB Padrão TCB 

Modificado 
Mariano-Murasawa 1 0.489194 0.553992 0.613305 

Stock-Watson 0.489194 1 0.782102 0.776957 
TCB Padrão 0.553992 0.782102 1 0.924795 

TCB Modificado 0.613305 0.776957 0.924795 1 
 

A partir da Tabela 6 podemos concluir que o indicar TCB e o indicador TCB modificado 

apresentam uma alta correlação apresentando informações semelhantes sobre o estado da 

economia. O indicador coincidente de Mariano-Murasawa apresenta a menor correlação com os 

demais indicadores logo, a princípio, traz informações bastante distintas dos demais. 

7 Conclusão 

Este artigo propõe e compara quatro índices coincidentes para a atividade industrial brasileira. 

Especificamente, testou-se uma versão baseada no indicador coincidente do The Conference 

Board (TCB), uma versão modificada deste, na qual as volatilidades são modeladas, a abordagem 

de Stock-Watson tradicional e finalmente, testou-se a abordagem de Mariano-Murasawa que 

permite a construção de um índice coincidente a partir de séries de dupla freqüência.  

      O índice de Mariano e Murosawa (2003) dá alento a idéia de se agregar informação trimestral 

a pesquisa de Indicadores Coincidentes, visto ser competitivo com o TCB padrão, sendo, contudo 

muito mais sofisticado. O TCB, no entanto é mais ágil na identificação de períodos recessivos 

enquanto que o índice de Mariano-Murasawa tende a agregá-los e a ser mais lento em sua 

identificação dentro da amostra, deixando alguns pequenos períodos recessivos de lado. 

A utilização de um modelo de freqüência mista dá, porem, um refúgio ao método TCB na 

medida em que confirma a construção de índices setoriais. Isto é, dado que o índice TCB é 

essencialmente heurístico, a sua aproximada confirmação por um método que utilize informação 

setorial trimestral é uma contribuição importante e também uma autorização para o método 

heurístico. O método de Stock e Watson não é adequado, pois não indica quase nenhum período.  
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       De acordo com a datação do índice coincidente TCB, a produção industrial brasileira passou 

por nove recessões no período entre 1981:6 e 2004:3. Em média, observamos uma recessão a 

cada dois anos e quatro meses, o que pode ser considerado alto vis-à-vis os EUA, que passaram 

em média por uma recessão a cada cinco anos. As recessões brasileiras também duraram mais 

tempo se comparadas com as americanas: no Brasil uma recessão dura em média doze meses 

enquanto que nos EUA dura seis meses. Há que se levar em conta, entretanto, o excepcional 

período em que foram aplicadas essas técnicas, que inclui a chamada "década perdida". 

Finalmente uma possível extensão natural do trabalho é criar um indicador antecedente que 

agregue informações trimestrais. 
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Apêndice  

 

          Tabela A1- Séries utilizadas neste trabalho para a confecção de um índice coincidente. 

 Transformação Ajuste Sazonal Fonte 

Produção 

Industrial 

∆ln()/Σln()* Sim PIM/IBGE 

 

Horas 

Trabalhadas na 

Indústria. ** 

∆ln()/Σln()* Sim CNI 

Produção Física 

de Papel, Papel 

e Celulose. ** 

∆ln()/Σln()* Sim IBGE 

Rendimento 

Efetivo Real** 

∆ln()/Σln()* Sim PME/IBGE 

Notas: o '**' assinala séries que foram remontadas e '*' assinala que o TCB e o TCB modificado 

utilizaram a diferença simétrica, enquanto que o Stock-Watson e Mariano-Murasawa não. 

 

A2 - Algoritmo de Bry-Boschan 

 

Este algoritmo foi concebido para detectar os pontos de inflexão de séries de tempo. 

Sumariamente, os passos são os seguintes: 

1) Determinam-se os outliers (tendo como base 3,5 desvios-padrão da média) e os substitui-

se por valores calculados pelos derivados por uma curva de Spencer, basicamente uma 

média móvel das sete observações passadas e futuras. Explicitamente, a expressão 

completa é:  

)36532146677467

46213563(
320

1

76543211

234567

+++++++−

−−−−−−

−−−+++++

++++−−−=

ttttttttt

ttttttt

xxxxxxxxx

xxxxxxS
 

2) Determinam-se os máximos e mínimos locais na série de média-móvel de 12 meses; 

a. Considera-se máximo (mínimo) local a observação que é maior (menor) que as 

cinco anteriores e posteriores 
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b. Caso haja dois máximos (mínimos) consecutivos, seleciona-se o maior (menor) 

3) Os pontos de inflexão determinados no passo anterior são refinados com a curva de 

Spencer; 

a. Para cada máximo (mínimo) determinado no passo anterior, seleciona-se a maior 

(menor) observação na curva de Spencer que dele diste até 5 observações (ou seja, 

meses) 

b. Caso haja dois máximos (mínimos) consecutivos, seleciona-se o maior (menor) 

c. Eliminam-se máximos e mínimos de forma que a distância entre dois máximos 

(mínimos) seja maior ou igual a 15 meses. 

4) Computa-se o MCD (months of cyclical dominance) da série: 

a. Considera-se a Curva de Spencer da série como sendo sua parte regular (tendência 

+ ciclo) 

b. Determina-se a parte irregular, It, tomando a diferença entre a série original e a 

Curva de Spencer: It=xt-Stx 

c. Calcula-se MCD(j)=, para j-1,2..6 

d. MCD será o menor j para o qual MCD(j) é menor que a unidade. 

5) Os pontos de inflexão determinados no passo anterior são refinados usando a série de 

media móvel de MCD meses; 

a. Para cada Máximo (mínimo) determinado no passo III, seleciona-se a maior 

(menor) observação na série de media móvel que dele diste até 5 observações; 

b. Caso haja dois máximos (mínimo) consecutivos, seleciona-se o maior (menor). 

6) Identifica-se para cada Máximo (mínimo) determinado no passo anterior a maior (menor) 

observação na série que dele diste até Max (4, MCD) observações; 

a. Caso haja dois máximos (mínimos) consecutivos, seleciona-se o maior (menor). 

b. Elimina-se os pontos de inflexão que estejam até 6 meses do inicio ou fim da 

série. 

c. Eliminam-se máximos e mínimos de forma que a distância mínima entre dois 

máximos (mínimos) consecutivos seja maior ou igual a 15 meses. 

d. Eliminam-se máximos e mínimos de forma que a distância mínima entre um 

Máximo e um mínimo consecutivos, e vice-versa, seja maior ou igual a 6 meses. 



61 
 

A3 - Datação: Indicador de Stock-Watson 

 

 

A4 – Datação:  Indicador de Mariano-Murasawa 
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A5 – No primeiro gráfico temos a datação utilizando o método do TCB modificado. No segundo 
gráfico a datação do TCB padrão. 
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Estimating Brazilian monthly real GDP: a Kalman �lter approach

November 17, 2009

Abstract

In this paper, we estimate monthly series for Brazil gross domestic product at constant prices for the
period 1980-2007. We test di¤erent combinations of Kalman �lter models and related series in order to
get the most appropriate monthly real GDP. The paper main outputs are: (i) the consistency between
generated Brazil�s monthly GDP series and the quarterly GDP series estimated by Brazilian statistical and
governmental institution, Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE); and (ii) the methodology
used in the paper can be replicated to estimate other time series that are not observed for some periods
or time spans. The consistency has a great empirical value because the monthly GDP is a good measure
of the state of the economy and it may be used in the construction of a new coincident index of Brazil�s
business cycles.

JEL codes: C32,E32, E37
Keywords: Interpolation, Kalman �lter, National accounting

1 Introduction

The Gross Domestic Product (GDP) is an essential indicator of an economy once it is a wide measure of
the economic activities and it is of great interest for many academic studies, �nance institutions, and for
government policy. For example, the movements of GDP and its related estimates like the output gap are
widely regarded as important predictors of future in�ation and thus are relevant to the problem of in�ation
targeting. In Brazil, like many other countries, the GDP is measured at a quarterly frequency. Many policy
decisions, however, like the monetary policy, are set more frequently than quarterly, so policy makers need
to anticipate the future GDP growth or use variables that proxy GDP which have to be available at a higher
frequency and co-move closely with GDP.
The main purpose of this paper is to estimate the Brazil�s monthly real GDP for the period 1980-2008,

while describing in a simpler replicable way the methods used to estimate it. The methods adopt here allow
the estimation of high frequency time series, when only a lower frequency time series is available, and the
estimation of part of an incomplete time series, when it is observed only for a short span of time.
The literature proposes many interpolation methods which vary in many aspects like the statistical theory

involved and the hypothesis about the properties of the data. The main econometric method used in the paper
is the State Space models with benchmarking (Chow and Lin (1971); De Alba(1990); Cuche and Hess(2000)),
speci�cally the Kalman �lter models, which has basically two great advantages over others interpolation
methods: �rst, it allows the estimation of the unobserved monthly GDP with aggregation consistency, i.e.
it ensures that the sum of three months (unobserved) data is equal to the respective quarterly (observed)
data. Second its �exibility, which permits the estimation of a wide range of models, thus allowing us to
test di¤erent ways to treat non-stationarity and di¤erent assumptions about the monthly residuals. The
estimated models can be organized in two classes: models designed with related series and models without
related series. Before estimating the model, we evaluate competing related series that serve as auxiliary in the
interpolation procedure. The choice criteria for the related monthly series are based on the vast experience of
the Coincident and Leading indicators literature and on the statistical properties like the comovement with
GDP. As a result, we evaluate di¤erent combinations of methods and related series in order to get the most
appropriate monthly GDP for Brazil.
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In Brazil, there is some e¤ort in order to estimate the quarterly GDP for some periods of time (Contador e
Santos Filho (1987); Cardoso (1981); Nakane (1994))1 but there is no academic paper which tries to estimate
it at a monthly frequency. The Brazil�s Central Bank (BACEN) has one estimate of Brazil�s monthly GDP
for the period 1990-2008 but they don�t present the statistical hypotheses involved or the methods used in
the estimation. Thus, we don�t know how to replicate it for other time series or periods of time, and we
can�t evaluate its interpolation quality. These drawbacks may prevent its uses by the academic community.
A second problem with BACEN monthly GDP series is its short estimated period so it can�t be used for long
range macroeconomics studies like Common Cycles studies and Business Cycles Index. Thus, in this paper,
we solve these two drawbacks: we describe in an easily replicate way the techniques involved in our GDP
estimation, and our estimated GDP series will cover the entire time period 1980-2008.
The paper is organized as follows. In section 2, we review the Kalman �lter technique and discuss the

di¤erent interpolation methods. In section 3, we discuss and analyze the related series used in the interpolation
procedure. In section 4 we present the main results and �nally in section 5 we conclude the paper.

2 Kalman Filter

In this section, we give a brief review of the Kalman �lter, more detailed descriptions can be found in Hamilton
(1994) and Harvey (1989). The Kalman �lter is a set of mathematical equations that provides an e¢ cient
computational (recursive) means to estimate the state of a process, in a way that minimizes the mean of the
squared error. The �lter is very powerful in several aspects: it supports estimations of past, present, and
even future states, and it can do so even when the precise nature of the modeled system is unknown.
The state-vector representation is given by a system of two vector equations. First, the state or transition

equation describes the dynamics of the state vector (�t) containing the unobserved variables we want to
estimate. The second equation represents the observation or measurement equation linking the state vector
to the vector containing the observed variables (y+t ). The state-space representation of the dynamics of y

+
t

for t = 1; :::; T ,where T is the number of monthly observations, is given by the following system of equations:

�t+1 = Ft�t + C�txt+1 +Rtvt+1 (1)

y+t = At�x
�
t +H�t�t +Ntwt (2)

where Ft, C�t, Rt, At�, H�t, Nt are matrices of parameters. In addition to the unobserved and the observed
variables of interest, vector equations (1) and (2) contain the so-called related series (xt) and (x�t ) as exogenous
variables in each equation. Both equations have error terms multinormally distributed:�

vt
wt

�
� N

��
0
0

�
;

�
Q 0
0 G

��
(3)

The coe¢ cients matrices Ft, C�t, Rt, At�, H�t and Nt, and the two variance-covariance matrices Q and G
can be estimated by maximizing the conditional log-likelihood function of the system, given initial conditions
on �1j0 and on its variance-covariance matrix, labelled P1j0.
The Kalman �lter estimates a process by using a form of feedback control: the �lter estimates the process

state at some time and then obtains feedback in the form of (noisy) measurements. As such, the equations
for the Kalman �lter fall into two groups: time update equations and measurement update equations. The
time update equations are responsible for projecting forward (in time) the current state and error covariance
estimates to obtain the a priori estimates for the next time step. The measurement update equations are
responsible for the feedback� i.e. for incorporating a new measurement into the a priori estimate to obtain an
improved a posteriori estimate. Indeed the �nal estimation algorithm resembles that of a predictor-corrector
algorithm for solving numerical problems.
We are interested in the values of the unobserved state variable ��t. We can forecast them based on the

full set of data, which is called the smoothed estimate of �t, or, we can forecast �t using only data up to
period t� 1, which is called the �ltered estimate. Both are presented, respectively, below:

1They all estimate the Brazil�s quarterly GDP but for di¤erent period of time and with di¤erent econometric methods.
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�tjT = E (�t jy1; x1; � � � ; yT ; xT ) ; (4)

�tjt�1 = E (�t jy1; x1; � � � ; yt�1; xt�1 ) : (5)

In general, the error of the smoothed estimate is lower than the error of �ltered estimate. This is because
the smoothing takes into account a greater number of information that the �ltering.

2.1 General Model

In this subsection, we adapt the general state-space representation (1) and (2) to our interpolation problem
and then show how di¤erent interpolation approaches suggested in literature can be obtained by imposing
simple restrictions on individual parameters of the model. The interpolation framework for t = 1; :::; T is:

(1� �(L)) yt = x0t� + ut (6)

ut = �ut�1 + �t; �t � N(0; �2)

where yt is the high frequency observation of the variable to interpolated, �(L) is a lag polynomial of
order p, x0t are the time t observations of a set of related series, and ut is the regression residual which is
assumed to follow and AR(1) process. Following Monch and Uhlig (2005), we assume that the observation
equation represents the constrain that the quarterly GDP are the average of the unobserved three consecutive
monthly observations. Hence, de�ning the quarterly variable y+ as

y+ =
�
0 0 y+3 0 0 y+6 0 0 y+9 : : :

�
(7)

we obtain the following measurement equation:

y+ =

8><>:
1
3

2X
i=0

yt�i; t = 3; 6; 9; : : :

0 otherwise.

(8)

It is important to note that this equality constrain implies that the error term disappears from the
observation equation since the mean of three consecutive months shall exactly equal the quarterly observation.
In state-space form, our model is:

�t =

0BB@
yt
yt�1
yt�2
ut

1CCA =

0BB@
� 0 0 �
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 �

1CCA
0BB@
yt�1
yt�2
yt�3
ut�1

1CCA+
0BB@
x0t�
0
0
0

1CCA+
0BB@
�t
0
0
�t

1CCA (9)

y+ = h0t�t (10)

where

h0t =

� �
1
3

1
3

1
3 0

�
for t = 3; 6; 9; : : :�

0 0 0 0
�

otherwise
(11)

The state vector equation (8) describes the vector dynamics of the unobserved variable, monthly GDP
(yt), stacked in the state vector �t. The exact formulation of this vector equation is di¢ cult, because there
is no prior knowledge about the true process driving monthly GDP. In order to shed light on this issue, we
test many assumptions. All the speci�cations of the state-space models described hereafter correspond to
di¤erent assumptions about the driving process of the data and stationarity. The properties of the data such
as the order of integration and the stochastic process of monthly GDP in�uence the representation of the
state equation but by �xing either the � or the � parameter in the above model we can nest a great variety
of models suggested in the literature. Hence, we focus on six classes of Kalman �lter models summarized in
Table 1:
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Table 1 �Resulting Model as a Function of � and � in (9)

Model � �
M1 Static model in levels with IID 0 0
M2 Static model in levels with AR(1) residuals (Chow and Lin, 1971) 0 free
M3 Static model in 1st di¤erences with IID residuals (Fernandez) 0 1
M4 Dynamic model in levels with IID residuals (Mitchell et al) free 0
M5 Dynamic model in levels with AR(1) residuals free free
M6 Dynamic model in 1st di¤erences with IID residuals free 1

Basically, we can classify our models with respect to the following questions. Does monthly GDP (yt)
follow an autoregressive (AR) process? If the data is not stationary, is there a correction for it? What does
the structure of the monthly residuals look like?
All models is designed with related series in order to extract information for the interpolation of monthly

GDP. We assume that there is not enough information in the quarterly series, its autocovariance function,
and the assumed low order AR process to generate monthly GDP. We distinguish whether monthly GDP is
allowed to follow an autoregressive process ( � 6= 0) or not ( � = 0). We further enrich these models with
di¤erent ways to treat non-stationarity (in levels or in �rst di¤erences) and with di¤erent assumptions about
monthly residuals (Independent and identically distributed - IID or autoregressive of �rst order - AR). In
appendices we give a better description of these models.
In our interpolation exercise, we estimate the six models summarized above via Maximum Likelihood

using the Kalman �lter. We then estimate, for each model, the smoothed �t which is our �nal interpolated
monthly GDP. Finally, we perform a test for the quality of the estimation and select the most appropriate
model accordingly.

2.2 Test for the quality of the estimation

To estimate the accuracy of the interpolation, we follow Bernanke, Gertler, and Watson (1997) by using R2

measures of �t. Denoting by ytjT the smoothed estimate of monthly GDP, and by utjT the same estimate of
the error term ut, they consider:

R2levels =
V ar(ytjT )

V ar(ytjT ) + V ar(utjT )
(12)

R2diffs =
V ar(�ytjT )

V ar(�ytjT ) + V ar(�utjT )
(13)

where: ytjT is the expected value of monthly GDP in period t conditional on the estimated model para-
meters and the full information set T and �ytjT is the �rst di¤erence of the expected value of monthly GDP
in period t conditional on the estimated model parameters and the full information set T .
They claim it is more informative to report the R2 in �rst di¤erences since the same statistic in levels

will always be close to unity.

3 Data

One of the most important factors in the interpolation procedure adopt in this paper is the signal extraction
from related series. The related time series represent the main information source for interpolation. To be
used, these time series must ful�ll two requirements:
i) They have to be available in the desired higher frequency of the interpolated GDP (monthly in our

case).
ii) They need to have a high correlation with the GDP.
The �rst condition imposes a strong restriction in Brazil because there are few time series that covers the

entire period needed to the estimation (1980-2008) and are available at a monthly frequency. Even if they
are available, many macroeconomic time series in Brazil, like Employment and Income, su¤er from changes
in the measurement procedure what prevent their use. These data problems constitutes another reason of
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the great contribution of the paper to the empirical economics because the method develop here to estimate
the GDP can be easily adapted in order to estimate time series that are available only for a short span of
time.
The second condition, in other words, says that we need time series that commoves with the GDP series

because the higher the comovements with the GDP, the stronger is the signal that can be exploited to �ll
the gaps. If we use related series that have a modest information, the noise introduced by them in the
interpolated series supplest the gains of their use.
These two points require a thorough investigation for the task of choosing the correct related series.
The �rst step is to get many series as possible that satisfy the �rst condition. The traditional coincident

index, proposed by the Burns and Mitchell (1946) and widely followed by business, government and academic
economists, is a combination of four representative monthly variables on total output, income, employment
and trade. These variables are believed to have cycles that are concurrent with the latent �business cycles�.
So, they are supposed to be highly correlated with the real GDP at business cycles frequencies (Stock and
Watson, 1989). Based on this literature2 , we search for the variables used by The Conference Board (TCB),
in the construction of their Coincident Index (Industrial Production, Real Manufacturing and Wholesale-
Retail Sales, Real Personal Income Less Transfers, Employment), to use as auxiliary variables in the GDP
estimation. The series Employment and Personal Income are not available in Brazil for the required period,
so we get only two series: Industrial Production and the Total Sales (proxy by Papers)3 . In order to increase
the number of candidates, we follow the recent Brazil�s GDP estimation literature, especially Cardoso (1981).
From this paper, we get four candidates4 : Energy Demand, Steel Production, Cement, Vehicles. In Figure
1 we plot the graph of the six related series candidates.

2Stock and Watson (1988a, 1988b,1989,1993), Chauvet (1998), Estrella and Mishkin (1998)
3 In Brazil there is no time series that represents total aggregate industrial and commerce sales. So we decided following

Issler, Duarte and Spacov (2004) to use Papers and Box expeditions. This time series have two advantages: it is a national
representative measure and it�s available since 1975 at a monthly frequency.

4The author also used oil production, but this series increases a lot recently so we decided to don�t use it.
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Figure 1 - Related series candidates graphs
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The next step is to test if the potential candidates satisfy some desired statistics requirements (second
condition). First, we test if the variables have the same integration order of GDP . The results are summarized
in Table 2.
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Table 2 - ADF Unit Root Test

Variables H0 : z is I(1) H0 : z is I(2)
GDP� �0:898 �4:098

[0:95] [0:01]
Steel �0:792 �5:514

[0:82] [0:00]
Vehicles 0:522 �6:208

[0:99] [0:00]
Cement �0:220 �3:392

[0:93] [0:01]
Energy �0:208 �26:672

[0:93] [0:00]
I. Production 0:690 �6:270

[0:99] [0:00]
Sales �0:118 �6:156

[0:95] [0:00]

Notes: (i) the speci�cation of the test equation was chosen on the basis of the Schwarz Information
Criterion; (ii) the asterisk (*) indicates that a linear trend was included in the test equation; (iii) �gures in

brackets are p-values.

Based in the results of the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, we don�t reject the null hypothesis that
the series are I(1) what makes us conclude that all analyzed time series are integrated of order one (have a
unit root). So all the series have the same integration order of GDP.
Then, we test the correlation between each series and the GDP series (Table 3). We have to aggregate

the monthly series in order to perform this test. The selection criterion is to choose the series which show
to be more correlated with GDP5 . We don�t use all series in the Kalman �lter estimation because the use of
more series that is need only reduce the estimation e¢ ciency.

Table 3 - Correlation Test

Variables Cement Vehicles Steel Energy GDP I. Prod. Sales
Cement 1 0:76 0:66 0:83 0:82 0:79 0:87
Vehicles 0:76 1 0:79 0:87 0:92 0:86 0:89
Steel 0:66 0:79 1 0:91 0:78 0:84 0:84
Energy 0:83 0:87 0:91 1 0:90 0:84 0:94
GDP 0:82 0:92 0:78 0:90 1 0:87 0:94
I. Prod. 0:79 0:86 0:84 0:84 0:87 1 0:88
Sales 0:87 0:89 0:84 0:94 0:94 0:88 1

All the analyzed series show a high correlation with the GDP series. Comparing them, the series that
show higher correlation with the GDP series are Vehicles, Sales and Energy. From Table 2 results we know
that all series are I(1) so it is recommended to test the correlation between the variables in �rst di¤erences6 .
Based on the correlation results for the series in �rst di¤erences, the select series are: Industrial Production
and Sales.

4 Results

In this section we present the results of the Kalman �lter estimation for each model considered7 . Before the
estimation, all series have been deseasonalized.

5We also test the correlation between the sazonal adjusted (X12) series and the results are very similar. The former results
are available and can be request anytime for the authors.

6The correlation coe¢ cients between each auxiliary series in �rst di¤erences and the GDP in �rst di¤erences are: Steel (0.29),
Vehicles (0.33), Cement (0.49), Energy (0.21), Industrial Production (0.66) and Sales (0.57).

7We didn�t include the results for the six models but without the related series because they su¤er many critics. The main
criticism of this kind of models is that they extract signals only from the presumed stochastic process of the original series in a
way that no new information is added.
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In Table 4, we present the estimated models parameter and the estimated coe¢ cients of the auxiliary vari-
ables. It also contains, for each model, the value of Maximum Likelihood function found by the optimization
algorithm.

Table 4 - Models Main Results

Parameter M1 M2 M3 M4 M5 M6

� 0:9451 �0:6759 �0:6009
Intercept 11:0333 33:5151 51:6082 �0:0294 62:0139 45:7791
I. Production 0:6936 0:1983 0:2126 0:0480 0:3489 0:3647
Sales 0:0002 0:0001 0:0001 0:0000 0:0001 0:0001
� 1:0041 1:0045
� 6:5881 0:8955 0:9439 1:1463 1:2570 1:3259
Log likelihood 205:6269 88:3283 93:7001 109:0752 84:9365 92:7201

The models descriptions are in the text.
Industrial Production and Sales correspond to the auxiliary series estimated coe¢ cients.

From the results above we can say that the auxiliary coe¢ cients and the models estimated parameters
changes according to the model that we are analyzing. Therefore, the models hypotheses have a great
in�uence over the estimation results.
In order to choose the model that better describe our GDP series we make use of the R2 measures of �t,

which estimate the accuracy of the interpolation. In Table 5, we present for each model, the R2 measures
of �t in �rst di¤erence for the interpolated GDP and the smoothed GDP. The di¤erence between the two
measures is that the smoothed one uses the full sample in order to estimate the GDP while the other one uses
just part of the sample. According to Bernanke, Gertler, and Watson (1997), the best interpolation method
is the one which show the higher R2 for the smoothed GDP. As the traditional R2 measure, it varies from
0 to 1, where values near zero correspond to a bad overall interpolation quality and values near one a good
overall interpolation quality.

Table 5 - R2diffs Measures of Fit

Model R2diffs (GDP_ipol) R2diffs (GDP_smoothed)
M1 0:0273 0:0346
M2 0:4652 0:8097
M3 0:4382 0:7923
M4 0:3609 0:7098
M5 0:4011 0:5806
M6 0:3766 0:5736

All models, with the exception of model M1, present a high R2, so they show very good interpolation
accuracy. The model M2 followed by the model M3 show the highest R2 measures of �t. Both models
impose that the parameter alpha is zero. Both models are static, so they don�t di¤erentiate the GDP before
estimation. They only di¤er about the stochastic process of the error term (modelM2 imposes that the error
is an AR (1) process, but model M3 imposes that it follows an IID process).
In order to verify that the model chosen by the R2 measures of �t is a good one to interpolate the Brazil

real GDP, we plot two comparative �gures. In Figure 2, we plot the monthly GDP estimated by the model
select by the R2 criterion (model M2) and the observable quarterly GDP. In Figure 3, we plot the monthly
GDP estimated by the worst model (model M1) and the quarterly GDP. If the R2 criterion is a good one,
we expect that model M2 �ts the quarterly data better than model M1.
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Figure 2 - Monthly GDP estimated by Model M2
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Figure 3 �Monthly GDP estimated by model M1
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By a visual inspection, we can say that model M2 over-perform model M1. The monthly GDP estimated
by model M2 �ts perfectly the quarterly GDP while model M1 estimates has a lot of noise what implies in
a poor �t with the observable GDP series. So, our models criterion choice proves to be a good one.
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In Figure 4 we plot the models M3, M4, M5, M6 respectively estimated GDP. They have a good �t
with the quarterly GDP, but for the reasons stress above, we select the model M2. It is important to say
that the choice of the model is a data oriented exercise, so the chosen model will probably change if we are
interpolating other time series.

Figure 4 - Monthly GDP estimated by models M3, M4, M5, and M6.
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5 Conclusions

In this paper, we estimate deseasonalized monthly series for Brazil GDP at constant prices for the period
1980-2007. We test di¤erent combinations of Kalman �lter models and related series in order to get the
most appropriate monthly real GDP. First, we evaluate six competing related series (Energy Demand, Steel
Production, Cement, Vehicles, Industrial production and Sales) that are available in Brazil for the period. In
this step, we identify the series which contain the highest comovement with the GDP. The selected series are:
Industrial Production and Sales.This is a very important part of the analysis because the selected variables
will be used in the estimation procedure as auxiliary explanatory variables.
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The main econometric method used in the paper is the State Space models with benchmarking, speci�cally
the Kalman �lter, which allows the estimation of the unobserved monthly GDP with aggregation consistency,
i.e. it ensures that the sum of three months (unobserved) data is equal to the respective quarterly (observed)
data.
We estimate six Kalman �lter models in order to test di¤erent ways to treat non-stationarity and di¤erent

assumptions about monthly residuals. In order to choose the model that better describe our GDP series we
use the R2 measures of �t for estimating the accuracy of the interpolation. The static model with AR(1)
residuals proposed by Chow and Lin (1971) shows the higher R2.
The paper main outputs are:
(i) the consistency between generated Brazil�s monthly GDP series and the quarterly GDP series estimated

by the most reliable Brazilian statistical institution, Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE).
(ii) the simple methodology which can be replicated to estimate other time series that are not observed

for some periods or time spans.
As known, GDP is a good measure of the state of the economy so in future works its monthly estimate

can be used in the construction of a new coincident index of Brazil�s business cycles
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6 Apendice

6.0.1 Models with related series

The literature appoint as the main problem of the models 1a and 1b is the fact that they extract signals only
from the presumed stochastic process of the original series in a way that no new information is added. We
believe that we would be better o¤ enriching the model with additional information contained in the related
series.
Model M1

This is the simpler model which incorporates information from related series. So it can be used as a
benchmark when we estimate the more sophisticated models. It can be stated as:

yt = x
0
t� + �t

where: x0t is a vector of related series and �t a iid error term with distribution N(0; �2).
Model M2

This is the Chow and Lin (1971) model. This model is very used in the literature because they are the
�rst to show how to include related series in the interpolation procedure. They suggest a regression model
without lagged dependent variables, but autoregressive errors, so we can obtain the Chow and Lin (1971)
model by �xing � = 0 and by letting � to be estimated freely:

"t =

0BB@
yt
yt�1
yt�2
ut

1CCA =

0BB@
0 0 0 �
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 �

1CCA
0BB@
yt�1
yt�2
yt�3
ut�1

1CCA+
0BB@
x0t�
0
0
0

1CCA+
0BB@
�t
0
0
�t

1CCA
y+ = h0t"t
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It is important to note that in their seminal paper, Chow and Lin do not use the Kalman �lter but it
can be shown that the Kalman �lter above and the Chow and Lin regression yield the same estimates by
maximum likelihood (Cuche and Hess).
Model M3

This is a variation of the Chow and Lin model, suggested by Fernandez (1981), where instead of the
regression of yt in levels, it uses the �rst di¤erences of yt in order to account for non-stationarity. This model
is obtained by letting regression residuals to be a random walk, i.e. � = 0 and � = 1.
Model M4

This model was suggested by Mitchel et al. (2005) and it is a dynamic version of model M1.
Model M5

A modi�caded version of model M4 where we impose that � = 1.
Model M6

It is the most general version of Mitchel et al. (2005) model, where we let � and � to be estimated freely.
In our interpolation exercise, we estimate the eight models summarized above via Maximum Likelihood

using the Kalman �lter. We then perform a set of bilateral likelihood ratio tests to discover whether the
imposed restrictions are borne by the data or not and select the most appropriate model accordingly.

Name

quarterly

monthly

monthly

monthly

monthly

DATA APPENDIX
Variable Frequency Source

(IPEADATA)
GDP IBGE

IGPDI FGV Índide Geral de Preços

Industrial Production IBGE/PIMPF Produção Industrial 
Industria Geral

Sales monthly ABPO Expedição de caixas,
acessórios e chapas 

papelão ondulado
Energy Demand Eletrobrás Consumo  energia

elétrica
Cement monthly SNIC Produção  Cimento

Vehicles ANFAVEA Produção  Automóveis

Steel Production monthly IBS/IE Produção Aço bruto
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Evaluating Di¤erent Approaches in Constructing
Coincident and Leading Indices of Economic

Activity for the Brazilian Economy

November 17, 2009

Abstract
This paper has three original contributions. The �rst is the reconstruction

e¤ort of the series of employment and income to allow the creation of a new
coincident index for the Brazilian economic activity. The second is the con-
struction of a coincident index of the economic activity for Brazil, and from
it, (re) establish a chronology of recessions in the recent past of the Brazilian
economy. The coincident index follows the methodology proposed by TCB
and it covers the period 1980:1 to 2007:11. The third is the construction and
evaluation of many leading indicators of economic activity for Brazil which �lls
an important gap in the Brazilian Business Cycles literature.
Keywords: Coincident and Leading Indicators, Business Cycles, Common

Features, Latent Factor Analysis
J.E.L. Codes: C32, E32.

1 Introduction

An important concern of any modern society in what is the current �state�of econ-
omy and what should be the state of the economy in the near future. Entrepreneurs
and individuals are interested in the question because their pro�ts and welfare are,
respectively, a function of it. Governments also have an interest in the subject for
budgetary and welfare issues. Unfortunately, no one possesses a series that represents
the �state of the economy�because it is a latent variable, i.e., it is non-observable.
Stock and Watson (1999) argue that, if we were to choose one variable to best

represent the state of the economy, this variable would be the Gross Domestic Prod-
uct (GDP). They claim that �[...] �uctuations in aggregate output are at the core
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of the business cycle so the cyclical component of real GDP is a useful proxy for the
overall business cycle [...]�. However, GDP is not readily available without measure-
ment error, making it of little use for decision making in this context. The idea of
bringing together information on GDP to construct coincident and leading indices
for the U.S. is also present in Mariano and Murosawa (2003).
Including alternative information to estimate the state of the economy is also

present in the recent e¤ort of Issler and Vahid (2006). They argue that current U.S.
research misses a vital piece of information on the state of the economy �the NBER
dating committee decisions. They claim that, if �we are asked to construct an index
of the health status of a patient, [and] we know that the best indicator of the health
of the patient is the results of a blood test, [but] blood samples cannot be taken too
frequently, and test results are only available with a lag, sometimes too long to be
useful, [making our index] a function of variables such as blood pressure, pulse rate
and body temperature that are readily available at regular frequencies. In order to
estimate the best way to combine these variables into an index, would we (i) use the
historical data on these variables only, or, (ii) use the historical blood test results as
well? The answer is, obviously, the latter.�Here, blood-test results play a similar
role to the NBER dating committee decisions.
The lack of a direct measure of the state of the economy has led to the construction

of proxies that can be used in real time. These are the so-called coincident indices of
economic activity. From them we can also construct leading indices of observables
that help predicting the current state of the economy �the so-called leading indices
of economic activity.
With the exception to the work of Contador (1977) and Contador and Ferraz

(1999), research on coincident and leading indices of economic activity in Brazil
is fairly young and most of the literature dates from the 2000�s. Chauvet (2001)
and Picchetti and Toledo (2002) use common-factor models to generate a monthly
coincident indicator of economic activity. Chauvet (2002) uses a two-state Markov
Chain characterizing a recession or an expansion to propose a chronology for Brazilian
business cycles. On a broader study, Duarte, Issler and Spacov (2004) evaluated three
candidates for composite coincident indices: The Conference Board�s (TCB�s) index;
Spacov�s (2000) index, and Issler and Vahid�s (2006) index. Using quadratic loss, the
dating of these three indices was compared with that of a monthly proxy of Brazilian
GDP, suggesting that the Brazilian coincident index should use the methodology put
forth by TCB.
Unfortunately, part of this recent research e¤ort in Brazil came to a halt be-

cause of the recent redesign of the o¢ cial employment survey conducted by IBGE
�Monthly Employment Survey (Pesquisa Mensal do Emprego) � which provides
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monthly Brazilian data on employment and labor income. Indeed, the change in
the survey design in 2002 is so drastic that it eliminates long-span time-series on
employment and income, which are crucial series for business-cycle research using
TCB- and NBER-oriented methods.
The �rst goal of this paper is to resume business-cycle research in Brazil using

these methods, which proved to be valuable after the empirical results in Duarte,
Issler and Spacov. Indeed, one of the main challenges of Brazilian business-cycle
research is to back-cast currently available income and employment series to be able
to form a long enough coincident index with the usual series used in TCB�s method
� industrial production, sales, income and employment. Here, we devote a great
deal of e¤ort in reconstructing employment and income using a novel State-Space
representation. It is based on the interpolation method proposed by Mönch and Uhlig
(2005): a very �exible setup that allows the estimation of a wide range of models.
As usual, estimation of the unobserved components in these models is performed
employing the kalman �lter.
Once we obtain a long enough span of the usual series used in TCB�s method, we

compute a new composite coincident index of Brazilian economic activity. Its dating
of recessions is compared with those in Duarte, Issler and Spacov and with those
implied by the monthly GDP estimate computed by Issler and Notini (2008).
Our last contribution is regarding the construction of leading indices of economic

activity to track the composite coincident index proposed here. Although coincident
indices have been relatively well studied in Brazil, leading indices have not. In
constructing leading indices we take into account three interesting and novel features
in Brazilian business-cycle research: (i) we consider using Granger (1969) causality
tests, as well as novel alternative criteria in choosing candidate series to be included
in leading composite indices; (ii) we investigate the ability of survey-based time
series to lead our composite index; and, (iii) we compare the survey-based composite
leading indices with standard leading indices.
Although comparisons are based on a variety of features of the dating properties

of these di¤erent indices, our decision to validate the current composite index is
mostly based on a variant of the QPS quadratic-loss statistic proposed by Diebold
and Rudebusch (2001).
Empirical results obtained here are compared with the previous literature on

Brazil. In evaluating di¤erent results and techniques used in constructing coincident
and leading indices, we borrow from the almost century-long debate on this issue that
has been present in the U.S. economy, and a similar half-century or older debate in
Europe.
This article is organized as follows. Section 2 contains a brief review of the
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international and the Brazilian literature. Section 3 presents the Kalman �lter model.
Section 4 presents the data and the main results. Section 5 concludes.

2 Literature Review

2.1 The International Experience

There has been a fair amount of research on cyclical indicators since the pioneering
work of Arthur F. Burns and Wesley Mitchell, which lead to their classic book on
business cycles �Burns and Mitchell (1946). Their work has led to the construction of
composite indices of leading, coincident, and lagging indicators of economic activity.
While their research on the subject was focused on the U.S. economy, it soon become
apparent that these methods had the potential to be applied on what we now label a
�global scale.�Indeed, European research based on their methods gained momentum
after WW-II, while the same happened in Latin America after in�ation stabilized in
the region by the second half of the 1990�s.
The National Bureau of Economic Research (NBER) was founded in 1920 and

started the work of dating the U.S. business cycles very early in the 20th Century.
They are responsible for the development of methods detection the turning points in
the level of an economic series (or in its logs) �classical business-cycle analysis �and
for the detection of turning point on an isolated cyclical component (a detrended
series) �growth-cycle analysis.
The NBER Business-Cycle Dating Committee is responsible for the U.S. business

cycles dating since 1978. The most educated estimate of U.S. turning points is
embodied in the binary variable announced by the NBER Business Cycle Dating
Committee. The NBER Dating Committee summarizes its deliberations as:

�The NBER does not de�ne a recession in terms of two consecutive quar-
ters of decline in real GNP. Rather, a recession is a recurring period of
decline in total output, income, employment, and trade, usually lasting
from six months to a year, and marked by widespread contractions in
many sectors of the economy.�
(Quoted from http://www.nber.org/cycles.html)

The problem with the NBER committee deliberations is its lag � usually six
months to one year after a turning point has occurred. This makes it of little practical
use for instant or direct decision-making purposes. The �nal decision is a consensus
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between di¤erent visions of the experts present in the Dating Committee meeting
(a total of 7 experts on business-cycle dating). These deliberations can be viewed
as a result of a survey involving a group of very educated business-cycle researchers.
It is exactly this character that makes it an interesting variable for the purposes of
CIRET.
The �rst constructed coincident index of U.S. economic activity was implemented

by the Census Bureau, a task that was later transferred to The Conference Board
(TCB) �a non-pro�t private entity whose main purpose is to do research on this �eld.
Since 1995, by order of the Department of Commerce of the U.S., TCB established
a series of leading, coincident, and lagging indicators of economic activity. The
coincident indicator is an average of the four coincident series �production, income,
sales and employment. TCB uses a simple average of the standardized di¤erenced
(logged) series, which is a way of treating equally the �uctuations of all four series
in computing the index. TCB approach is somewhat heuristic, since it requires no
estimation of a formal econometric model. Despite that, it works surprisingly well
in practice; see the comparison in Issler and Vahid (2006) using the TCB index
and alternative econometric-based indices in trying to replicate the NBER dating
decisions.
As an alternative to heuristic methods such as TCB�s, several authors have pro-

posed methods of building indices supported by sophisticated econometric and sta-
tistic techniques. Stock and Watson (1998a, 1998b, 1998c, 1989, 1993a) were the
�rst to apply the tools of modern time-series econometrics to build an approach able
to construct leading and coincident indices; to detect turning points of economic ac-
tivity; and to predict the probability of a recession. Their models formalize the idea
that the reference cycle is best measured by looking at co-movements across several
aggregate time series, making their experimental index an estimate of the value of
a single unobserved variable ��the state of the economy�. The observable variables
used in estimating the state of the economy are the usual coincident series: industrial
production, income, sales and employment, which are forecast employing additional
leading series.
An important empirical drawback in Stock and Watson�s approach was its failure

to detect the U.S. recession in 1990-1991. Many papers tried to improve on Stock and
Watson�s method, while keeping the formal building block of a structural econometric
model. We review here just a few. Forni et al. (2000) proposed an alternative
approach to Stock and Watson�s which is very close to the latter in spirit. In its
more recent versions these authors build a dynamic common-factor model instead
of a static one, i.e., based on current and lagged coincident series, not just current
coincident series.
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Chauvet (1998) improved on Stock and Watson�s model with the inclusion of
regime switching as proposed by Hamilton (1989). The idea is to capture asymme-
tries between expansions and contractions of the economic activity. It relies in the
fact that contractions are more abrupt and shorter than expansions. Mariano and
Murasawa (2003) extended Stock and Watson model in order to allow the use of
mixed-frequency series, where GDP (quarterly measured) plays a central role. The
coincident index is now the common factor of all four coincident series and also to
interpolated monthly GDP, a sub-product of the analysis.
Finally, Issler and Vahid (2006) have a structural model for the NBER decisions,

where the unobserved �state of the economy�is a function only of the cyclical be-
havior of the coincident series. They used canonical correlations analysis to �lter
out the noisy information contained in the usual four coincident series, building a
composite coincident index that is matched to �t the information of the NBER deci-
sions. Weights are estimated via an instrumental-variable Probit regression, which is
then used to construct optimal coincident and leading indices (optimal 1-step ahead
forecasts).

2.2 The Methodology of TCB

The ideas behind TCB�s method are twofold: simplicity and robustness. Simplicity
is used because they weight information in coincident and leading indices with equal
weights, once one controls for the fact that di¤erent signals carry di¤erent information
depending on their variance. One simple way to treat every series equally in this
context is to standardize them, treating equally the standardized series. Robustness
comes into play here, since standardizing is a way of robustly treating di¤erent
realizations of the same random variable.
The coincident series is an equally-weighted linear combination of four coincident

series (income (It), output (Yt), employment (Nt), and sales (St)) once we control
for the fact that the growth rate of these series have di¤erent variances. Hence, the
coincident indicator uses weights constructed as:

� ln (CIt) =
1

4

�
� ln (It)

�� ln(I)
+
� ln (Yt)

�� ln(Y )
+
� ln (Nt)

��ln(N)
+
� ln (St)

�� ln(S)

�
; (1)

where �� ln(I), ��ln(Y ), �� ln(N), and �� ln(S) are respectively the standard deviations
of income, output, employment, and sales growth. It is straightforward to construct
the level series ln (CIt) or CIt once we posses � ln (CIt).
The leading series are usually chosen because they have turning points that hap-

pen before those of the level series ln (CIt) or CIt. To determine that, we �rst need
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a de�nition of �turning points� and of �before.� In this literature, turning points
are usually determined using an accepted algorithm for turning points or local min-
ima and maxima of a time series � the Bry-Boschan algorithm, Bry and Boschan
(1971). With turning points of the target variable and of the potential leading series
in hand, all we have to determine is whether those of the potential leading series
precede those of the target series, something a simple average of peaks and throughs
precedence can determine. Leading series are those that downturn or upturn prior
to the target series, on average. Once we determine the candidates of leading series,
all we have to do is to combine them. Again, the TCB�s methodology uses simplicity
and robustness: all leading series are combined using a procedure similar to (1).

2.3 The Brazilian Experience

Contador (1977) was the �rst author to develop Brazilian coincident and leading
indices of economic activity. He employs a myriad of methods, although has an
intensive use of principal-component analysis. Alternatively, Spacov (2000) and Issler
and Spacov (2000) use canonical correlation analysis to the same end, where the
latter method solves the usual problem of �scale indeterminacy�found in principal-
component analysis.
Chauvet (2001) uses principal-component analysis. To generate a monthly coin-

cident indicator and an estimate of the probability of a recession in Brazil. Chau-
vet (2002) models the innovation in trend of Brazilian GDP as a two-state Markov
Chain characterizing a recession or an expansion. In these two papers, she o¤ers a
chronology of Brazilian recessions. Picchetti and Toledo (2002) only take industrial
production into account to propose a common-factor model for Brazilian (industrial)
production. The unobserved component is estimated using the kalman �lter, along
the lines of Stock and Watson and Forni et al. (2000).
More recently, Duarte, Issler and Spacov (2004) evaluated three alternative coincident-

index methods of economic activity for Brazil: TCB�s index, whose instantaneous
growth rate is a equally weighted combination of the standardized growth rate of
the four coincident series (output, income, employment, and sales); Spacov�s (2000)
index, whose instantaneous growth rate is a weighted combination of the growth rate
of the four coincident series, where canonical correlations are used to form weights;
Issler and Vahid�s (2006) index, whose instantaneous growth rate is a weighted com-
bination of the growth rate of the four coincident series, where IV-Probit-regression
coe¢ cients are used to compute coincident-series weights. Using quadratic loss, the
dating of these three indices was compared with that of a monthly proxy of Brazil-
ian GDP. The results suggest that the Brazilian coincident index should follow the
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methodology put forth by the TCB. Finally, based on this result, these authors
propose a chronology of recessions for the Brazilian economy in the recent past.
A common problem in Brazilian statistical data is the constant revisions they are

subjected to. In most instances, these revisions did not prevent the construction of
a chained series. However, in 2002, the new redesign of Pesquisa Mensal do Emprego
(Monthly Employment Survey) lead to a virtual discontinuity in the employment
and income (labor income) series. Since these were two completely di¤erent survey
designs, chaining the previous series with the new ones was not an option. This
implied a halt in business-cycle research in 2002, unless we could back-cast the current
series yielding a long enough time-series span for the study of business cycles. Indeed,
this is exactly what we discuss next. In some sense, the current paper is an attempt
to restart Brazilian business-cycle research post 2002, where newly reconstructed
series are used to re-evaluate previous �ndings.

3 Back-Casting Using the Kalman Filter

In this section, we give a brief review of the Kalman �lter model applied to back-cast
two of our coincident series �employment and income. A detailed description of this
technique can be found in Harvey (1989) or in Hamilton (1994).
Consider a vector of n � 1 observables in period t �yt, a r � 1 vector of latent

variables (non-observables) in period t � �t, and a k � 1 vector of predetermined
variables in period t � xt. A state-space representation is a way of summarizing
the relationships between these 3 sets of variables, where the dynamic nature of the
system is taken into account. In most applications, the state-space representation
is linear, which leads naturally to the conditional log-likelihood of the system under
Gaussian innovations and into a way of estimating the latent variables in the system.
The latter is usually the ultimate goal of constructing such models.
The state-space representation considered here has a state equation and a mea-

surement equation, respectively as follows:

�t+1 = F�t + vt+1 (2)

yt = A0xt +H
0�t + wt; (3)

where F, A0, and H0 are �xed coe¢ cient matrices in this simpli�ed setup, but could
be time-varying in more elaborate applications. Indeed, we will make H0 a time-
varying matrix in back-casting employment and income for Brazil.
The state equation (2) describes the dynamics of the state vector (�t) containing

the latent variables we want to estimate. The observation equation (3) links the

84



vector containing the observables yt to the vector containing the pre-determined
variables and the latent variables in the system.
The disturbances vt and wt are assumed to be orthogonal at all leads. Moreover,

these error terms have a multivariate Normal distribution as follows:�
vt
wt

�
� N

��
0
0

�
;

�
Q 0
0 R

��
; (4)

which makes (2) and (3) to be a Gaussian conditional (linear) system in which esti-
mation and forecasting can be based upon. The statement that xt is predetermined
(or �exogenous�) means that xt provides no information on vt+s and wt+s, s � 0,
beyond that contained in yt�1; yt�2; � � � ; y1. The coe¢ cients matrices F, A0, and H0,
and the two variance-covariance matrices Q and R can be estimated by maximizing
the conditional log-likelihood function of the system, given initial conditions on �1j0
and on its variance-covariance matrix, labelled P1j0.
We are interested in the values of the unobserved state variable � �t. We can

forecast them based on the full set of data, which is called the smoothed estimate
of �t, or, we can forecast �t using only data up to period t � 1, which is called the
�ltered estimate. Both are presented, respectively, below:

�tjT = E (�t jy1; x1; � � � ; yT ; xT ) ; (5)

�tjt�1 = E (�t jy1; x1; � � � ; yt�1; xt�1 ) : (6)

Our starting point in using the kalman �lter to back-cast the employment and
income is the paper by Mönch and Uhlig (2005), where they used the �lter to in-
terpolate GDP from quarterly to monthly frequency. They assume that unobserved
monthly GDP (labelled as y+t here) follows an AR (p) process explained by the ex-
ogenous regressors xt and an AR (1) error term:�

1� �1L� � � � � �pLp
�
y+t = xt� + ut

ut = �ut�1 + "t:

They set the observed quarterly GDP (labelled as yt here), simply as:

yt =
2X
i=0

y+t�i, t = 3; 6; 9; 12; : : : (7)

yt = 0, otherwise. (8)

Hence, quarterly GDP, which we can only observe on months t = 3; 6; 9; 12, is the
sum of the corresponding monthly GDPs in that quarter. Otherwise, it is just zero.
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Notice that setting yt = 0 for the months we do not observe GDP is a clever way
of making quarterly GDP observable at the monthly frequency. The aggregation of

monthly GDP can also be made averaging the y+t �s, i.e., as yt =
1
3

2X
i=0

y+t�i.

If we assume that the polynomial
�
1� �1L� � � � � �pLp

�
is of order one, i.e.,

p = 1, with coe¢ cient �, the state-space form of Mönch and Uhlig�s problem is the
following:

�t =

0BB@
y+t
y+t�1
y+t�2
ut

1CCA =

0BB@
� 0 0 �
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 �

1CCA
0BB@
y+t�1
y+t�2
y+t�3
ut�1

1CCA+
0BB@
xt�
0
0
0

1CCA+
0BB@
"t
0
0
"t

1CCA (9)

yt = H0
t�t, (10)

where (9) and (10) are respectively the state and the observation equations and the
matrix H0

t is time-varying, with the following format:

H0
t =

8<:
�
1 1 1 0

�
, t = 3; 6; 9; 12; : : :�

0 0 0 0
�
, otherwise.

(11)

One interesting feature of the approach in Mönch and Uhlig is that it encompasses
several data interpolation models that are state-space based, summarized in Table 1
below:

Table 1 �Resulting Model as a Function of � and � in (9)
Model � �

Static model in levels with IID residuals 0 0
Static model in levels with AR(1) residuals (Chow and Lin, 1971) 0 free
Static model in 1st di¤erences with IID residuals (Fernandez, 1971) 0 1
Dynamic model in levels with IID residuals (Mitchell et al., 2005) free 0
Dynamic model in 1st di¤erences with IID residuals free 1
Dynamic model in levels with AR(1) residuals free free
To assess the quality of interpolation, Mönch and Uhlig follow Bernanke, Gertler,

and Watson (1997) by using two R2 measures of �t. Denoting bydy+tjT the smoothed
estimate of monthly GDP, and by dutjT the same estimate of the error term ut, they

86



consider:

R2level =
VAR

�dy+tjT �
VAR

�dy+tjT �+VAR �dutjT � , and,
R2di¤ =

VAR
�
\�y+tjT

�
VAR

�
\�y+tjT

�
+VAR

�
\�utjT

� :
They claim it is more informative to report the R2 in �rst di¤erences since the same
statistic in levels will always be close to unity.
We now adapt the state-space representation in (9) and (10) to the problem

of back-casting a series which we observe part of its realizations but not all. In
some sense, this is very close to the problem worked out in Mönch and Uhlig, since
they only observe quarterly GDP for some but not all months of the year. Their
solution was to set to zero the missing observations. This seems like a clever and
natural solution. It shuts down the missing values of the observed quarterly series
in monthly frequency that are used in forecasting the state variable. This same
principle is applied here to construct back-cast estimates of employment and income
for the Brazilian economy.
Suppose we posses a total of t = 1; 2; � � � ; T �; � � � ; T , observations on xt. However,

for series y+t , we only posses data from t = T � + 1; � � � ; T , with missing values from
t = 1; 2; � � � ; T �. This is exactly our setup for income and employment in this paper.
If we set the order of the polynomial

�
1� �1L� � � � � �pLp

�
to unity, i.e., p = 1, with

coe¢ cient �, recalling that now we need not impose the time-aggregation restriction
in (11), the state-space form of our problem collapses to the following:

�t =

�
y+t
ut

�
=

�
� 0 0 �
0 0 0 �

��
y+t�1
ut�1

�
+

�
xt�
0

�
+

�
"t
"t

�
(12)

yt = H0
t�t, (13)

where (12) and (13) are respectively the state and the observation equations and the
matrix H0

t is time-varying, with the following format:

H0
t =

8<:
�
1 0

�
, t = T � + 1; � � � ; T�

0 0
�
, otherwise.

(14)

The key to the problem lies in the choice for H0
t in (14). Here, we make the

latent variable y+t identical to yt for the periods in which the latter is observed, with
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no error term. This has two consequences. First, the algorithm will forecast y+t to
be identical to yt for t = T � + 1; � � � ; T . Second, it will use the available data on
employment (income) to estimate a model and will use this model to forecast the
latent variable in the periods in which it is not observable, i.e., from t = 1; 2; � � � ; T �.
Under correct speci�cation, this model can produce the optimal forecasts of the latent
variable consistent with all available future information. That will be simply given
by the smoothed forecast of y+t , i.e., by

dy+tjT .
4 Empirical Results

4.1 Data

An important part of this paper is the choice of the variables to be included in
the coincident indicator. We follow the recent Brazilian experience: Duarte, Issler
and Spacov (2004) and Spacov (2001). For output, labelled Yt, we use industrial
production, computed by IBGE, and available from 1980:1. There is not a long-span
sales series in Brazil, we therefore follow Duarte, Issler and Spacov and use total
Brazilian production of corrugated paper as a proxy for sales, labelled St, which
is computed by ABPO. Employment, labelled Nt, is given by the total number of
persons �10 years old or older �that have a job. It is extracted from the Monthly
Employment Survey computed by IBGE. Income is proxied by the labor income
series, labelled It, extracted from this same Survey.
The last two series �employment and income �are only available from 2003 on,

because of a drastic redesign of theMonthly Employment Survey. Here, we back-cast
these series using a state-space representation estimated using the kalman �lter.

4.2 The Coincident Series

As stressed above, one of the original contributions of this paper is to back-cast two of
the coincident series for the Brazilian economy �income and employment. We used
the techniques described in the previous section to back-cast them. In the current
Monthly Employment Survey, income is available from 2002:2 on, while employment
is available from 2002:3 on.
Back-casting was conducted in two steps. First we select the co-variate series,

which could potentially explain the variations of income or employment. These co-
variates are then used in the state-space regression, which is estimated using the
framework described above �based on the algorithm by Mönch and Uhlig (2005).
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Our setup allows for several di¤erent dynamic models to be estimated, all described
in Table 1, depending on di¤erent values for the parameters � and �.
We tested seven series as auxiliary regressors in the back-casting procedure, all

available for the period 1980:1 to 2007:11. They are: industrial production, output in
the process industry, corrugated paper production, car production, steel production,
cement production, energy production, and the monthly real GDP series estimated
by Issler and Notini (2008). The dependent variables and all co-variates entered in
levels in the state space representation, which is estimated in all the six di¤erent
versions described in Table 1. In addition to the co-variates listed above, our models
also include eleven seasonal dummies. In Table 2, we present the R2di¤ measure of �t
for each model described in Table1.

Table 2 �Employment and Income Resulting R2di¤for each Model
Model Employment Income
Static model in levels with IID residuals 0:4979 0:1134
Static model in levels with AR(1) residuals 0:4729 0:0425
Static model in 1st di¤erences with IID residuals 0:0072 0:0000
Dynamic model in levels with IID residuals 0:0597 0:0827
Dynamic model in 1st di¤erences with IID residuals 0:0000 0:0000
Dynamic model in levels with AR(1) residuals 0:0000 0:0048

Our �nal choice of auxiliary variables and models was as follows. For employment
(in logarithms) we choose only the monthly GDP series and energy production (in
logarithms) as co-variates. For income (in logarithms), we selected only the paper
production series and cement production (in logarithms) as auxiliary variables. In
both cases, the model with the highest R2level and R

2
di¤ was the static model with i.i.d.

errors, where set the parameters � and � equal to zero.
All four coincident series used in this paper are plotted below, which includes the

results of the back-casted series. All four series �Production (Yt), Sales (St), Income
(It) and Employment (Nt) �were seasonally adjusted using the X-12 procedure. For
income and employment, the shaded areas in the graphs below depict the actual
sample in which we observe them.

Figure 1: Industrial Production - In log and Seasonally Adjusted
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Figure 2: Sales - In log and Seasonally Adjusted
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Figure 3: Income - In log and Seasonally Adjusted
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Figure 4: Employment - In log and Seasonally Adjusted
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All four coincident series were tested for unit roots. We used three di¤erent
tests. On a preliminary basis, we used the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test.
Initial results were later examined in light of the results of the Phillips and Perron
(1988) test and the stationarity test proposed by Kwiatkowski et al. (1992). All four
coincident series showed signs of unit roots in testing and therefore were transformed
into �rst di¤erences (logs) prior to combination into a composite index.

Table 3: Coincident Series - Unit Root Tests
Variable ADF Kwiatkowski et. al Phillips and Perron

t-statistic p-value LM-statistic t-statistic p-value
Employment -0.62 0.86 2.13* -0.55 0.88
Ind. Production -0.49 0.89 1.78* -0.87 0.80
Sales -0.34 0.92 2.12* -0.76 0.82
Income -0.43 0.90 2.10* -0.75 0.83

Notes:(i) ADF and Phillips and Perron H0:series has a unit root; Kwiatkowski H0:series is
stationary.(ii)the asterisk (*) indicates that we reject the null hypothesis at 5%.
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4.3 TCB�s Coincident Index �TCB � CIt
Using (1), we constructed a coincident index consistent with TCB�s method, labelled
TCB � CIt, and plotted below. Next, we compare the turning-point dating of
this index with that of two other indices: a monthly estimate of Brazilian GDP
computed by Issler and Notini (2008) and the composite index previously proposed
by Duarte, Issler and Spacov (2004), available until 2002:11. The latter also uses
TCB�s technique.
The turning points of these three composite indices were then compared using

the Bry and Boschan (1971) and the Mönch and Uhlig (2005) dating algorithm, the
latter being a slightly modi�ed version of the former. Results in Table 4 show that
the current dating using TCB�s method yields results closer to the dating in Duarte,
Issler and Spacov than to the dating of Brazilian monthly GDP. The most striking
di¤erences appear in the dating of the 1991 recession. The dating of Duarte, Issler
and Spacov and of GDP encompass two recession episodes into one as compared
to the dating of TCB � CIt. It is also noteworthy that GDP misses the two last
recessions as dated by TCB � CIt and by Duarte, Issler and Spacov�s1.

1This behavior �GDP missing the last two recessions �vanishes if one uses the modi�ed Bry-
Boschan dating method proposed in Mönch and Uhlig (2005) to date all three indices.
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Figure 5: Coincident Index �Shaded Bry-Boschan Turning Points

96

100

104

108

112

116

120

1980 1985 1990 1995 2000 2005

Coincident Index  Logs and Seasonally Adjusted

Table 4 �Turning-Point Comparisons Using Bry-Boschan Dating
Peak Dates Through Dates
TCB � CIt Duarte Brazilian TCB � CIt Duarte Brazilian

et al. GDP et al. GDP
1980:10 NA 1981:09 NA 1981:11
1982:07 1982:6 1983:02 1983:10 1983:02
1987:02 1987:04 1988:3 1988:10 1989:02 1988:10
1989:06 1989:08 1989:6 1990:04
1991:07 1991:12 1991:03 1991:12
1994:12 1995:03 1994:12 1995:07 1995:09 1995:07
1997:10 1997:10 1997:10 1999:02 1999:02 1999:01
2000:12 2001:09
2002:10 2002:4 2003:06
Notes: The analysis in Duarte et al. (2004) starts in 1982:05, therefore could not have

dated the recession of 1980. Brazilian GDP dating uses the monthly series constructed by
Issler and Notini (2008).
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Given the results in Table 4, we can compute how frequent Brazilian recessions
are. From 1980-2007:11 we have a total of 9 recessions. On average, we observe
in this period one recession at approximately every 3 years and 3 months, which is
substantially more frequent than the U.S. historical average of one recession about
every 5 years. Recessions in Brazil also last longer than U.S. recessions: while ours
last about 12 months, on average, U.S. recessions last typically from 6 months to
one year, on average (in our sample period here �1980:1 to 2007:11 �U.S. recessions
lasted, on average, 9 months). Indeed, Duarte, Issler and Spacov make the point
that this behavior may be due to hardships that the Brazilian economy has endured
in the post-1980 era, where GDP growth declined form about 7% a year in real terms
prior to 1980 to about 2.2% a year after 1980.
Table 5 below lists Brazilian recessions from 1980:1 to 2007:11 when the dating

of turning points is made using the modi�ed Bry and Boschan technique proposed
by Mönch and Uhlig (2005). The latter takes into account asymmetry di¤erences in
peak and through dating, which may be at work to explain the di¤erence in dating
between the Bry and Boschan and the Mönch and Uhlig method. Here, the dating
of peaks in TCB � CIt is identical to that in Brazilian GDP, whereas the dating of
throughs is almost identical.

Table 5 �Turning-Point Comparisons Using Mönch and Uhlig Dating
Peak Dates Through Dates
TCB � CIt Duarte Brazilian TCB � CIt Duarte Brazilian

et al. GDP et al. GDP
1980:10 NA 1980:10 1981:09 NA 1981:11
1982:07 1982:07 1983:02 1983:02
1987:02 1987:04 1987:02 1988:10 1989:02 1988:10
1989:06 1989:08 1989:06 1990:04 1990:04
1991:07 1991:07 1991:12 1991:12 1991:12
1994:12 1994:12 1994:12 1995:07 1995:9 1995:07
1997:10 1997:10 1997:10 1999:02 1999:02 1999:01
2000:12 2000:12 2000:12 2001:09 2001:9 2001:09
2002:10 2002:10 2003:06 2003:03
Notes: The analysis in Duarte et al. (2004) starts in 1982:05, therefore could not have

dated the recession of 1980. Brazilian GDP dating uses the monthly series constructed by
Issler and Notini (2008).

Taking into account the overall results of the dating exercise shows that the
back-casting of income and employment proposed in this paper has the following
properties: (i) generates sensible results for those series in the back-cast period; (ii)
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generates a sensible composite coincident index of economic activity. The latter is
able to approximate reasonably well the turning points of monthly GDP and those
of the TCB index using the retired income and employment series in Duarte, Issler
and Spacov (2004). Of course, there are more similarities in turning-point dating
when dating uses the technique proposed by Mönch and Uhlig.
We believe that the strategy we chose in this paper to construct a long span time-

series for the Brazilian coincident indicator was the best possible. An alternative
would be to chain the current employment and income series with their respective
series retired by IBGE. Since the redesign of the Monthly Employment Survey was
drastic, this procedure would chain completely di¤erent series. Another alternative
would be to only use industrial production and sales to construct the composite
index up to 2002:2, and then use the four usual series from 2002:3 onwards. This
procedure would probably induce structural changes in mean and variance of the
composite index after 2002:3.

4.4 The Composite Leading Indicator

Leading indicators are widely used in predicting turning points of business cycles
in many countries. The selection of a leading indicator index involves three steps:
(i) select an appropriate indicator as a measure of economic activity to be targeted,
also called a reference series; (ii) select appropriate economic and �nancial indicators
as predictors of the turning points of the reference series; (iii) combine the selected
leading series in order to construct a composite leading index.
The �rst step was accomplished in the previous section, where we obtained a

composite index of economic activity for the Brazilian economy after we back-cast
the employment and income series. The next step is to select appropriate leading in-
dicators as predictors of turning points. We search for series that satisfy the following
conditions: (a) to be observable at a monthly frequency for the period 1980-2007:11;
(b) timely data releases, and having small revisions regarding �nal data �gures.
Recent research has shown that business-tendency survey data are particularly

suitable for business cycle monitoring and forecasting. Business tendency surveys
are conducted in all OECD member countries and have proved to be a cost-e¤ective
means of generating timely information on short-term economic �uctuations. In
Brazil, the Brazilian Institute of Economics (IBRE) of Getulio Vargas Foundation
(FGV) is a pioneering institution that computes surveys of economic activity. These
include a survey of consumer expectations and another on business expectations on
industrial production and related series: in�ow of new orders, level of book orders,
stocks of �nished goods, etc.
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From FGV�s survey series and other Brazilian databases (IBGE, IPEADATA,
and the Central Bank�s), we selected 44 series that are candidates of being leading
series of the coincident index. Our choice was guided by the international experience
(Stock and Watson (1989, 1993)) and also by local experience (Duarte, Issler and
Spacov (2004)).
A main issue regarding FGV�s survey series is that they were computed on a quar-

terly frequency up to September 2005. From then on, surveys were then conducted
on a monthly basis. Therefore, there is the need to interpolate the data on quarterly
frequency to have an homogeneous series on a monthly basis. Our interpolation
method was, again, Mönch and Uhlig�s (2005).
All leading nominal series were de�ated to re�ect their purchasing power as of

March, 2008. The de�ator used was the Brazilian General Price Index �IGP-DI��
calculated by FGV. All series denominated in foreign currency were converted into
Brazilian Reais at the prevailing exchange rate and subsequently de�ated. All series
were logged, unless logs could not be taken of the original series (potentially zero or
negative �gures). All series were also seasonally adjusted prior to the analysis using
the X-12 procedure, whenever a seasonal pattern in them was detected.
With the exception of the survey-tendency series, all leading series were tested for

unit roots. Survey series are bounded series, by construction. Therefore, they cannot
posses a unit root, which leads to unbounded series in theory. To test for unit roots
we used the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, the Phillips and Perron (1988)
test, and the stationarity test proposed by Kwiatkowski et al. (1992). All series with
a unit root were transformed into �rst di¤erences (logs) prior to combination into a
composite index2.
In order to measure the quality with which a leading series correctly anticipates

the �state of the economy�implied by the coincident series (recession or expansion),
we use a criterion originally proposed by Diebold and Rudebusch (1999), and later
employed by Zhang and Zhuang (2002) and Gallardo and Pedersen (1997). The
Quadratic Probability Score, labelled as QPS (h), is given by:

QPS(h) =

TX
t=1

(Pt �Rt)2

T
(15)

where Pt denotes the predicted state outcomes from a candidate leading indicator
and Rt denotes the observed realizations of the reference series. Both are equal to one

2ADF unit-root test results are presented in Table A3 in the Appendix. Other test results are
available upon request.
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for a turning point and zero otherwise; T is the total number of sample observations,
while h is the horizon in which the leading series potentially predicts the reference
series. By construction, the value of QPS(h) ranges between zero and one, with zero
indicating a perfect �t for the the �state of the economy�of the reference series.
Next, we describe the basic criteria used to select the leading series that will

compose our index. First, for each series, we calculate the optimum (minimum)
QPS(h) value, denoted by QPS (h�), where h� is the resulting optimum lag. To be
a leading series candidate, the series must have h� > 0 in QPS (h�). This means
that the series is leading, not lagging or coincident to reference series. Second, we
apply Granger (1969) causality tests in order to examine whether the leading series
precedes the reference series. We expect that a leading series Granger-causes the
reference series but is not Granger-caused by it.
In the Appendix, Table A4 shows the QPS (h�), h�, and Granger-causality test

results. The majority of the potential leading series do not Granger cause the coin-
cident series. The exceptions are some FGV�s survey series, in addition to SELIC
�Central Bank�s basic interest rate � and IBOVESPA �Brazilian Stock Market
Index. From them, IBOVESPA shows promise, since its QPS (h�) = 24:5%, and
h� = 5. This means that, when we take the IBOVESPA index, with a lag of 5
months vis-à-vis period t, it correctly predicts 24:5% of the �state of the economy�
as measured by the peak and though behavior of our our composite index. A slightly
worse result in observed to the survey series on the production of real-estate inputs
�QPS (h�) = 25:1%, and h� = 1.
The QPS (�) statistic has only three series with values between 10 and 20% �

intermediate-good production, consumer-good production, and inventories, and a few
between 20 and 30%. The intersection of the two criteria above ��Granger causality�
and �low QPS (h�)��only has the IBOVESPA index and the production of real-
estate inputs. Across all potential leading series the mean lag is 3, but the median
and modal lag are 1. There are several interesting series which have h� > 1 and a
relatively low QPS (h�): FGV�s survey series on inventories (QPS (h�) = 17:6%),
the IBOVESPA index (QPS (h�) = 24:5%), as well as a myriad of other FGV�s
survey series.
Looking at results in Table A4, there is no obvious way to select series to be

in the composite index. We present next 10 ad-hoc criteria to select those series,
the idea being that we want h� to be high, QPS (h�) to be low, and that a leading
series Granger-causes the reference series but is not Granger-caused by it. We also
investigate whether a series that has low h�, with low QPS (h�), would also have a
relatively low QPS (h) for higher values of h. The 10 criteria are listed below:

1. Select all series possessing QPS(h) less than 0:4 and positive optimum lag;
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2. Select all series possessing QPS(h) less than 0:4;

3. Select all series that satis�ed the Granger causality test criterion;

4. Select all series in the intersection between the �rst and third criterion;

5. Select all series in the intersection between the second and third criterion;

6. Select all Survey series that satis�ed the Granger causality test criterion;

7. Select the �ve series in Table A4 that have the lowest QPS(h) value;

8. Select the series for which h� is between two and seven months and QPS (h�) <
0:3;

9. Select the series for which h� is between two and seven months;

10. Select survey series for which QPS (h�) < 0:3.

Given these criteria, we computed 10 di¤erent composite leading indices of eco-
nomic activity, labelled LIi;t, i = 1; 2; � � � ; 10. We chose to combine leading series
into the composite index using a counterpart of equation (1) � equal weights on
standardized growth rates of the leading series3.
Table 6, below, lists the values of QPS for each criterion listed above, computed

for the optimum lag, i.e., QPS (h�).

Table 6 �Leading Indices: QPS (h�) computed using Mönch and Uhlig�s Method
Series Description QPS (h�) h�

LI1;t h� > 0 and QPS < 0:4 0:1910 1
LI2;t QPS < 0:4 0:1612 1
LI3;t Series that Granger cause the Coincident Index 0:2478 1
LI4;t Granger cause, h� > 0 and QPS < 0:4 0:2358 3
LI5;t Granger cause and QPS < 0:4 0:2328 1
LI6;t Granger cause (FGV survey series only) 0:2657 1
LI7;t The �ve series which have the lowest QPS 0:1015 1
LI8;t h� between 2 and 7 and QPS � 0:3 0:2507 4
LI9;t h� between 2 and 7 (FGV survey series only) 0:2866 3
LI10;t QPS � 0:3 (FGV survey series only) 0:2507 3

3Tables A5 and A6 in Appendix compare the turning points data for each leading index and the
turning points of the coincident index.
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From the results in Table 6 LI7;t stands out as a candidate of composite in-
dex. The leading series in it have their QPS (h�) between 11:04% and 23:28%.
Despite that, the composite index has a QPS (h�) = 10:15% �lower than the small-
est QPS (h�) of the series in it. The latter are all Industry Survey series: of the
Consumer-Good Industry, Capital-Good, Real-Estate Input, Intermediary-Good and
the Level of External Demand. The composite indices LI2;t and LI1;t also do well in
terms of QPS (h�) and can be considered as an alternative to LI7;t.
Our next exercise is a dating exercise involving TCB � CIt and LIi;t, i =

1; 2; � � � ; 10. We want to examine how well and how often these leading indices
predict the turning points in TCB�CIt. We are also interested in knowing whether
they generate false predictions, i.e., predicting a non-existent peak or through in eco-
nomic activity. We start with a 24-month window around period /t, i.e., from /t� 12
through /t+12, and consider turning points in TCB�CIt and in LIi;t, i = 1; 2; � � � ; 10.
From peak and through dates in TCB � CIt and LIi;t, we are able to match peaks
of TCB � CIt with peaks of LIi;t, and throughs of TCB � CIt with throughs of
LIi;t. We can also compute the average lead in peak (or through) prediction for each
episode, as well as to list false predictions of turning points.
Results of this exercise are presented in Tables 7 through 11 for LI7;t, LI2;t and

LI1;t. The Appendix contains this exercise for the remaining leading indices.
Table 7 shows respectively the coincident index and LI7;t peaks and through dates.

Peak prediction is much better done than through prediction: only one peak is lost
and LI7;t anticipates the coincident-index peaks 2.5 months ahead, on average. For
throughs, although none is lost, on three occasions through prediction of LI7;t occurs
after the through itself, re�ecting on an average lead of 0.33 months for through
prediction.
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Table 7 - Turning Points Comparisons
Mönch and Uhlig (2005) Dates
Peak Dates Through Dates
TCB � CIt LI7;t Lead TCB � CIt LI7;t Lead
1980:10 1981:09 1981:09 0
1982:07 1982:03 4 1983:02 1983:06 -4
1987:02 1987:01 1 1988:10 1988:09 1
1989:06 1989:05 1 1990:04 1990:03 1
1991:07 1991:03 4 1991:12 1992:02 -2
1994:12 1994:11 1 1995:07 1995:06 1
1997:10 1997:03 7 1999:02 1999:01 1
2000:12 2000:11 1 2001:09 2001:09 0
2002:10 2002:09 1 2003:06 2003:07 -1

Table 8 performs the same analysis above for LI1;t. The average lead for for peak
prediction is again 2:5 months, while that for through prediction is 2:25 months.
However, LI1;t predicts two extra peaks and three extra throughs than those observed
on TCB�CIt. This result is in contrast with that of LI7;t, which predicted no extra
peaks or throughs.
For LI2;t the results in Table 9 show an average lead for peak prediction of 1:88

months, with a lead of �0:75 months for through prediction, a very bad result for
through prediction. Moreover, LI2;t predicts one extra peak and two extra throughs
than those observed on TCB � CIt. This result is in contrast with that of LI7;t,
which predicted no extra peaks or throughs.
Focusing on the overall results for turning-point prediction only, it is clear that

LI7;t dominates either LI1;t or LI2;t: all three missed one peak, but LI7;t predicted no
extra peaks, while LI2;t predicted two extra peaks and LI2;t predicted one. Regarding
throughs, all three composite indices did not miss any, while LI7;t predicted no
extra throughs, which contrasts with the results for LI1;t and LI2;t: three and two,
respectively.
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Table 8 - Turning-Point Comparisons
Mönch and Uhlig Dates
Peak Dates Through Dates
TCB � CIt LI1;t Lead TCB � CIt LI1;t Lead
1980:10 1981:09 1981:04 5
1982:07 1982:02 5 1983:02 1982:09 5

1984:07 1985:03
1987:02 1986:09 5 1987:06
1989:06 1989:05 1 1988:10
1991:07 1991:06 1 1990:04 1990:03 1
1994:12 1994:11 1 1991:12 1991:11 1
1997:10 1997:09 1 1995:07 1995:06 1
2000:12 2000:07 5 1999:02 1998:09 5
2002:10 2002:09 1 2001:09 2001:09 0

2004:06 2003:06 2003:06 0
2005:1

Table 9 - Turning-Point Comparisons
Mönch and Uhlig Dates
Peak Dates Through Dates
TCB � CIt LI2;t Lead TCB � CIt LI2;t Lead
1980:10 1981:09 1981:08 1
1982:07 1982:02 5 1983:02 1983:06 -4
1987:02 1986:09 5 1987:06
1989:06 1989:05 1 1988:10
1991:07 1991:06 1 1990:04 1990:03 1
1994:12 1994:11 1 1991:12 1992:07 -7
1997:10 1997:09 1 1995:07 1995:06 1
2000:12 2000:12 0 1999:02 1998:12 2
2002:10 2002:09 1 2001:09 2001:09 0

2004:08 2003:06 2003:06 0
2005:01

Tables 10 and 11 contain, respectively, peak and through dating statistics for all
10 composite leading indices. It becomes clear that the good QPS (�) statistic for
LI7;t is a consequence of not predicting extra throughs and throughs and not missing
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extra peaks and throughs vis-à-vis alternative indices.
All and all, considering the whole evidence in this section, we choose LI7;t to be

our composite leading index of economic activity. Our choice is supported by a QPS
value of 10:15%, meaning that this leading index provides wrong predictions of the
state of the Brazilian economy only in 10:15% of the time.
There is a somewhat asymmetric behavior for LI7;t in terms of peak and through

prediction: on average, while LI7;t predicts peaks with a two-and-a-half-month lead,
it predicts throughs with a very small average lead of 0:37 months. Because of this
behavior, we might want to consider either LI1;t as an alternative composite index
for the purpose of through prediction only, since it leads TCB�CIt by 2:25 months.

Table 10 - Leading Indices: Peak Dating Comparisons
Mönch and Uhlig Dates

Index # of Peaks
# Leading
Peaks

# Missed
Peaks

# Extra
Peaks

TCB � CIt 9 - - -
LI1;t 10 8 1 2
LI2;t 9 8 1 1
LI3;t 7 6 3 1
LI4;t 10 7 2 3
LI5;t 8 6 3 2
LI6;t 8 6 3 2
LI7;t 8 8 1 0
LI8;t 8 8 1 0
LI9;t 10 7 2 3
LI10;t 9 8 1 1
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Table 11 - Leading Indices: Through Dating Comparisons
Mönch and Uhlig Dates

Index # of Throughs
# Leading
Throughs

# Missed
Throughs

# Extra
Throughs

TCB � CIt 9 - - -
LI1;t 11 8 1 3
LI2;t 10 8 1 2
LI3;t 8 7 2 1
LI4;t 11 9 0 2
LI5;t 9 7 2 2
LI6;t 8 6 3 2
LI7;t 9 9 0 0
LI8;t 10 8 1 2
LI9;t 11 8 1 3
LI10;t 10 8 1 2

Finally, in the Figure below, we plot TCB�CIt and LI7;t smoothed by computing
a three-month moving average. They have a straking similar behavior for the sample
period covered in this paper. Of course, the original LI7;t leads the original TCB�CIt
by 2:5 months for peaks and by 0:33 months for throughs.
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Figure 6: Coincident and Leading Indexes
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5 Conclusion

This paper has three original contributions. First, by back-casting the usual current
employment and income series for Brazil, we allow business-cycle research in Brazil
to resume using TCB and NBER oriented methods, which proved valuable after
Duarte, Issler and Spacov (2004). Indeed, the main challenge of Brazilian business-
cycle research was to be able to form a long enough coincident index with the usual
series used in TCB�s method �industrial production, sales, income and employment.
Here, we devoted a great deal of e¤ort in reconstructing employment and income
using a novel �exible state-space representation based on the interpolation method
of Mönch and Uhlig (2005).
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Once we obtained a long enough span of the usual series used in TCB�s method,
we compute a new composite coincident index of Brazilian economic activity. Its
dating of recessions is compared with those in Duarte, Issler and Spacov and with
those implied by the monthly GDP estimate computed by Issler and Notini (2008).
Our last contribution is to propose a composite leading index of economic activity

to track our composite coincident index. This is an important topic here, since
Brazilian research had focused mainly on the construction of coincident indices. After
a wide empirical search, we settled for a composite index that predicts correctly the
�state of the economy�(expansion vs. recession), measured by our coincident index,
almost 90% of the time. It misses one peak in economic activity and no through,
while predicting no extra peaks or throughs. Moreover, on average, it leads the
coincident index by 2:5 months for peaks and by 0:33 months for throughs. For
anticipating throughs alone, an alternative composite leading index increases this
lead to 2:25 months.
Finally, it is worth stressing that our choice of leading composite index �LI7;t

�uses one series contained in the survey of industrial activity conducted by FGV:
Level of Inventories. Since the criterion to choose the series in LI7;t was based solely
on the �ve best values for QPS (�), it is interesting to �nd that one survey series
made the top-�ve spots on that list.
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6 Apendix

6.1 The Bry and Boschan (1971) Algorithm

BRY BOSCHAN PROCEDURE FOR PROGRAMMED DETERMINA-
TION OF TURNING POINTS
I. Determination of extremes and substitution of values
II Determination of cycles in 12-month moving average (extremes replaced)
A. Identi�cation of points higher (or lower) than 5 months on either side
B. Enforcement of alternation of turns by selecting highest of multiple peaked (or

lowest of multiple troughs).
III Determination of corresponding turns in Spencer curve (extremes replaced).
A. Identi�cation of highest (or lowest) value within � 5 months of selected turn

in 12-month moving average.
B. Enforcement of minimum cycle duration of 15 months by eliminating low-

erpeaks and higher troughs of shorter cycles
IV Determination of corresponding turns in short- term moving average of 3 to

6 months, depending on MCD (months of cyclical dominance).
A. Identi�cation of highest (or lowest) value within � 5 months of selected turn

in Spencer curve.
V. Determination of turning points in unsmoothed series
A. Identi�cation of highest (or lowest) value within � 4 months, or MCD term,

whichever is larger, of selected turn in short-term moving average.
B. Elimination of turns within 6 months of beginning and end of series.
C. Elimination of peaks (or troughs) at both ends of series which are lower (or

higher) than values closer to end.
D. Elimination of cycles whose duration is less than 15 months.
E. Elimination of phases whose duration is less than 5 months.
VI. Statement of �nal turning points.
Source: Bry and Boschan (1971) page 21.

6.2 Additional Tables
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Table A1: Leading Series
Series name Description Source
BASE_R Monetary base Bacen
SELIC_R Selic interest rate Bacen
M1_R M1 money stock Bacen
IBOV_R Ibovespa index Bovespa
EXP_PRECOS Exports prices Funcex
EXP_QUANTUM Quantum of exports Funcex
EXP_R Exports (FOB) Funcex
TTROCA Terms of trade Funcex
IMP_PRECOS Imports prices Funcex
IMP_QUANTUM Quantum of imports Funcex
IMP_R Imports (FOB) Funcex
CAMBIO_R Exchange Rate Bacen
NUCIFIESP Manufacturing Industry Fiesp
PROD_BC Production - Consumer Goods IBGE/PIM
PROD_BCD Production - Consumer Durable IBGE/PIM
PROD_BCND Production - Consumption and Non Durable IBGE/PIM
PROD_BI Production - Intermediate Goods IBGE/PIM
PROD_BK Production - Capital Goods IBGE/PIM
PRODINDT Industrial production - processing industry IBGE/PIM
PRODONI Production - bus IBGE/PIM
PRODVEI Production - vehicles Anfavea
PRODAUTO Production - motors Anfavea
PRODCAM Production - trucks Anfavea
SAL_R Nominal Salary - industry
PO Sta¤ employed - industry Fiesp
HPP Hours paid - industry Fiesp
HTP Hours worked in production - industry Fiesp
ICMS_R Confaz
INPC_R National Consumer Price Index
SPC ACSP
IPA_R FGV
FALENCIAS Bankruptcy - Sao Paulo Capital
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Table A2: Survey Leading Series
Business Tendency Survey Description Source
NUCI_BR Survey of Manufacturing Industry FGV
NUCI_BC Survey of Consumer Goods Industry FGV
NUCI_BK Survey of Capital Goods Industry FGV
NUCI_MC Survey of Construction Materials Industry FGV
NUCI_BI Survey of Intermediaries Goods Industry FGV
DEMINT Survey of Industry - Level of Internal Demand FGV
DEMEX Survey of Industry - Level of External Demand FGV
DEMPREVINT Survey of Industry - Internal Demand Forecast FGV
DEMPREVEXT Survey of Industry - External Demand Forecast FGV
DEMGLOB Survey of Industry - Level of Global Demand FGV
DEMPREV Survey of Industry - Global Demand Forecast FGV
EMPPREV Survey of Industry - Employment forecast FGV
ESTOQUES Survey of Industry - Level of Inventories FGV
PRODPREV Survey of Industry - Production Forecast FGV
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Table A3: Leading Series - ADF Unit Root Test
Series t-statistic p-value
BASE_R -2.89 0.17
CAMBIO_R -1.83 0.69
DEMGLOB -2.92 0.16
DEMPREV -4.42 0.00*
EMPPREV -2.72 0.23
ESTOQUES -5.06 0.00*
EXP_PRECOS -0.16 0.99
EXP_QUANTUM -2.71 0.23
EXP_R -1.85 0.68
FALENCIAS -2.38 0.39
HPP -1.85 0.68
HTP -1.99 0.61
IBOV_R -3.45 0.04*
ICMS_R -5.53 0.00*
IMP_PRECOS -0.77 0.97
IMP_QUANTUM -2.91 0.16
IMP_R -2.61 0.28
INPC_R -1.68 0.00*
IPA_R -1.08 0.93
M1_R -2.15 0.52
NUCI_BR -3.46 0.04*
NUCIFIESP -5.20 0.00*
PO -1.11 0.92
PROD_BC -2.96 0.14
PROD_BCD -3.52 0.04*
PROD_BCND -2.96 0.15
PROD_BI -2.28 0.44
PROD_BK -3.10 0.11
PRODAUTO -6.14 0.00*
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PRODCAM -5.23 0.00*
PRODINDT -2.54 0.31
PRODONI -1.11 0.00*
PRODPREV -3.29 0.07
PRODVEI -7.12 0.00*
SAL_R -3.44 0.04*
SELIC_R -1.45 0.00*
SPC -2.16 0.51
TTROCA -4.28 0.00*
NUCI_BC -2.40 0.14
NUCI_MC -2.16 0.22
NUCI_BI -2.88 0.04*
DeMINT -3.04 0.03*
DEMEX -5.24 0.00*
DEMPREVINT -3.84 0.00*
DEMPREVEXT -3.40 0.01*

Notes: (i) the speci�cation of the test equation was chosen on the basis of the Schwartz
Information Criterion; (ii) the asterisk (*) indicates that we reject the null hypothesis of

a unit root at 5%.
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Table A4: Leading Series - QPS(h�) and Granger Causality
Leading Optimum h� Mín QPS-QPS(h�) Granger-Causes
BASE_R 1 0.4567 B
DEMGLOB 3 0.2806 B
DEMPREV 4 0.2866 B
EXP_R 7 0.3642 N
EXP_QUANTUM 12 0.3104 N
HPP 1 0.4299 B
HTP 1 0.3940 N
IMP_R 1 0.3761 N
IPA_R 11 0.5164 N
M1_R 1 0.3373 C
NUCI_BC 1 0.3463 C
NUCI_BK 1 0.3134 C
NUCI_MC 1 0.2507 C
PO 1 0.4090 N
PRODAUTO 1 0.2149 B
PROD_BC 1 0.1254 B
PROD_BCND 1 0.2328 N
PROD_BI 1 0.1104 N
PROD_BK 1 0.3463 N
PRODINDT 1 0.3104 N
ESTOQUES 2 0.1761 B
IBOV_R 5 0.2448 C
ICMS_R 1 0.3134 B
INPC_R 5 0.4776 N
NUCI_BR 1 0.2746 B
NUCIFIESP 1 0.2478 B
PROD_BCD 1 0.2746 N
PROD_CAM 1 0.2627 N
PRODONI 1 0.4179 N
Notes: i) Statistics QPS(h�) and h�are computed in accordance with the description

of the equation (15) in the text. (ii) in the Granger causality test, the symbol C means that
the leading series Granger-cause at least three out of four series that make up the coincident
index with the reciprocal is not true. The symbol B means bi-directional causality in the
Granger causality test. The symbol N indicates that the leading series not Granger cause
the coincident series. The level of signi�cance was set at 5% in these tests and the number
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of lags tested was set at 3, 6, 12. To compute the results of the Granger test it was
considered the existence of causality in at least one of these lags.
Table A4 (continuation)
Leading Optimum h� Mín QPS-QPS(h�) Granger-Causes
PRODPREV 3 0.2507 N
PRODVEI 1 0.3224 N
SAL_R 1 0.3761 N
NUCI_BI 1 0.3224 B
CAMBIO_R 12 0.6000 B
EXP_PRECOS 3 0.3881 N
IMP_PRECOS 10 0.5045 N
SELIC_R 11 0.5821 C
TTROCA 2 0.3642 N
DEMEXT 6 0.3164 N
DEMINT 2 0.2746 B
DEMPREVEXT 4 0.3463 N
DEMPREVINT 4 0.2716 B
IMP_QUANTUM 1 0.3343 N
LN_SPC 1 0.2537 B

Notes: i) Statistics QPS(h�) and h�are computed in accordance with the description
of the equation (15) in the text. (ii) in the Granger causality test, the symbol C means that
the leading series Granger-cause at least three out of four series that make up the coincident
index with the reciprocal is not true. The symbol B means bi-directional causality in the
Granger causality test. The symbol N indicates that the leading series not Granger cause
the coincident series. The level of signi�cance was set at 5% in these tests and the number
of lags tested was set at 3, 6, 12. To compute the results of the Granger test it was
considered the existence of causality in at least one of these lags.
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Table A5: Leading Indices - Mönch e Uhlig Dates

Table A5 �Selected Leading Index
Turning Points Comparatives�Mönch e Uhlig
Peak dates Through dates

TCB - CI LI3 Lag TCB - CI LI3 Lag
1980:10 1981:09
1982:07 1983:02 1983:06 +4
1987:02 1986:09 -5
1989:06 1989:03 -3 1988:10 1988:12 +2
1991:07 1991:04 -3 1990:04 1990:03 -1
1994:12 1994:11 -1 1991:12 1992:07 +7
1997:10 1997:08 -2 1995:07 1995:09 +2
2000:12 2001:03 +3 1999:02 1998:11 -3
2002:10 2001:09 2002:03 +6

2004:09 2003:06
2005:12

Table A5 �Selected Leading Index (continuation)
Turning Points Comparatives�Mönch e Uhlig
Peak dates Through dates

TCB - CI LI4 Lag TCB - CI LI4 Lag
1980:10 1981:09 1981:03 -6
1982:07 1981:11 -8 1983:02 1982:10 -4

1984:04 1985:03
1987:02 1986:09 -5 1988:10 1988:07 -3
1989:06 1989 3 -3 1990:04 1990:02 -2

1990:06
1991:07 1991:12 1992:12 +12
1994:12 1994:09 -3 1995:07 1995:07 0
1997:10 1997:06 -4 1999:02 1998:11 -3
2000:12 2000:12 0 2001:09 2001:09 0
2002:10 2002:09 -1 2003:06 2003:01 -5

2004:06 2005:03
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Table A5 �Selected Leading Index (continuation)
Turning Points Comparatives�Mönch e Uhlig
Peak dates Through dates

TCB - CI LI6 Lag TCB - CI LI6 Lag
1980:10 1981:09
1982:07 1982:04 -3 1983:02 1983:06 +4

1987:06
1987:02 1986:09 -5 1988:10

1988:03
1989:06 1990:04 1990:03 -1
1991:07 1991:04 -3 1991:12 1992:06 +6
1994:12 1994:12 0 1995:07 1995:09 +2
1997:10 1997:06 -4 1999:02 1998:12 -2
2000:12 2000:12 0 2001:09
2002:10 2003:06 2002:06 -12

2004:09 2005:12

Table A5 �Selected Leading Index (continuation)
Turning Points Comparatives�Mönch e Uhlig
Peak dates Through dates

TCB - CI LI8 Lag TCB - CI LI8 Lag
1980:10 1981:09 1981:04 -5
1982:07 1982:04 -3 1983:02 1983:07 +5

1987:7
1987:02 1986:07 -7 1988:10
1989:06 1989:04 -2 1990:04 1990:04 0
1991:07 1991:07 0 1991:12 1991:10 -2
1994:12 1994:10 -2 1995:07 1995:07 0
1997:10 1996:10 -12 1999:02 1998:10 -4
2000:12 2000:07 -5 2001:09 2001:07 -2
2002:10 2002:01 -9 2003:06 2003:07 +1

2005:10
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Table A5 �Selected Leading Index (continuation)
Turning Points Comparatives�Mönch e Uhlig
Peak dates Through dates

TCB - CI LI9 Lag TCB - CI LI9 Lag
1980:10 1981:09 1981:04 -5
1982:07 1982:01 -6 1983:02 1982:10 -4

1985:03
1984:04 1987:07

1987:02 1986:10 -4 1988:10
1989:06 1989:04 -2 1990:04 1990:04 0
1991:07 1991:04 -3 1991:12 1991:10 -2
1994:12 1994:10 -2 1995:07 1995:07 0
1997:10 1996:10 -12 1999:02 1998:10 -4

1999:10
2000:12 2001:09 2001:10 +1
2002:10 2002:10 0 2003:06 2003:07 +1

2004:07 2005:12

Table A5 �Selected Leading Index (continuation)
Turning Points Comparatives�Mönch e Uhlig
Peak dates Through dates

TCB - CI LI10 Lag TCB - CI LI10 Lag
1980:10 1981:09 1981:07 -2
1982:07 1982:04 -3 1983:02 1983:07 +5

1987:07
1987:02 1986:10 -4 1988:10
1989:06 1989:04 -2 1990:04 1990:04 0
1991:07 1991:07 0 1991:12 1992:01 +1
1994:12 1995:01 +1 1995:07 1995:07 0
1997:10 1996:10 -12 1999:02 1998:10 -4
2000:12 2000:07 -5 2001:09 2001:10 +1
2002:10 2002:04 -6 2003:06 2003:07 +1

2004:07 2005:10
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Table A6: Leading Indices - Bry-Boschan Dates

Table A6 �Selected Leading Index
Turning Points Comparatives �Bry and Boschan

Peak dates Through dates
TCB - CI LI1 Lag TCB - CI LI1 Lag
1980:10 1981:09 1981:04 -5
1982:07 1982:02 -5 1983:02 1982:09 -5
1987:02 1986:09 -5 1988:10 1987:06 -4
1989:06 1989:05 -1 1990:04 1990:03 -1
1991:07 1991:06 -1 1991:12 1991:11 -1
1994:12 1994:11 -1 1995:07 1995:06 -1
1997:10 1997:09 -1 1999:02 1998:09 -5
2000:12 2001:02 +2 2001:09 2001:09 0
2002:10 2002:09 -1 2003:06 2003:06 0

2004:06 2005:10

Table A6 �Selected Leading Index (Continuation)
Turning Points Comparatives �Bry and Boschan

Peak dates Through dates
TCB - CI LI2 Lag TCB - CI LI2 Lag
1980:10 1981:09 1981:08 -1
1982:07 1982:02 -5 1983:02 1983:06 +4

1987:06
1987:02 1986:09 -5 1988:10
1989:06 1989:05 -1 1990:04 1990:03 -1
1991:07 1991:06 -1 1991:12 1992:07 +7
1994:12 1994:11 -1 1995:07 1995:06 -1
1997:10 1997:09 -1 1999:02 1998:12 -2
2000:12 2000:12 0 2001:09 2001:09 0
2002:10 2002:09 -1 2003:06 2003:06 0

2004:08 2005:10
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Table A6 �Selected Leading Index (Continuation)
Turning Points Comparatives �Bry and Boschan

Peak dates Through dates
TCB - CI LI3 Lag TCB - CI LI3 Lag
1980:10 1981:09
1982:07 1983:02 1983:06 +4
1987:02 1986:09 -5 1988:10
1989:06 1990:04 1990:03 -1
1991:07 1991:04 -3 1991:12 1992:07 +7
1994:12 1994:11 -1 1995:07 1995:09 +2
1997:10 1997:08 -2 1999:02 1998:11 -3
2000:12 2001:03 -9 2001:09
2002:10 2003:06 2003:06 0

2004:09 2005:12

Table A6 �Selected Leading Index (Continuation)
Turning Points Comparatives �Bry and Boschan

Peak dates Through dates
TCB - CI LI4 Lag TCB - CI LI4 Lag
1980:10 1981:09 1981:03 -6
1982:07 1981:11 -8 1983:02 1982:10 -4

1984:04 1985:03
1987:02 1986:09 -5 1988:10
1989:06 1990:04
1991:07 1991:12 1992:12 +12
1994:12 1994:09 -3 1995:07 1995:07 0
1997:10 1997:06 -4 1999:02 1998:11 -3
2000:12 2000:12 0 2001:09 2001:09 0
2002:10 2003:06

2004:06 2005:03
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Table A6 �Selected Leading Index (Continuation)
Turning Points Comparatives �Bry and Boschan

Peak dates Through dates
TCB - CI LI5 Lag TCB - CI LI5 Lag
1980:10 1981:09
1982:07 1983:02 1983:06 +4

1987:02 1986:09 -5 1988:10
1989:06 1990:04 1990:03 -1
1991:07 1991:06 -1 1991:12 1992:06 +6
1994:12 1994:11 -1 1995:07 1995:09 +2
1997:10 1997:06 -4 1999:02 1998:12 -2
2000:12 2000:12 0 2001:09
2002:10 2003:06 2002:6 -12

2004:09 2005:03

Table A6 �Selected Leading Index (Continuation)
Turning Points Comparatives �Bry and Boschan

Peak dates Through dates
TCB - CI LI6 Lag TCB - CI LI6 Lag
1980:10 1981:09
1982:07 1983:02 1983:06 +4

1987:02 1986:09 -5 1988:10 1987:06 -8
1988:03

1989:06 1990:04 1990:03 -1
1991:07 1991:04 -3 1991:12 1992:06 +6
1994:12 1994:12 0 1995:07 1995:09 +2
1997:10 1997:06 -4 1999:02 1998:12 -2
2000:12 2000:12 0 2001:09
2002:10 2003:06 2002:6 -12

2004:09 2005:12
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Table A6 �Selected Leading Index (Continuation)
Turning Points Comparatives �Bry and Boschan

Peak dates Through dates
TCB - CI LI7 Lag TCB - CI LI7 Lag
1980:10 1981:09 1981:09 0
1982:07 1982:03 -4 1983:02 1983:06 +4
1987:02 1987:01 -1 1988:10 1988:09 -1
1989:06 1989:05 -1 1990:04
1991:07 1991:12 1992:02 +2
1994:12 1994:11 -1 1995:07 1995:06 -1
1997:10 1997:09 -1 1999:02 1999:01 -1
2000:12 2000:11 -1 2001:09 2001:09 0
2002:10 2002:09 -1 2003:06 2003:07 +1
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Table A7 - Leading series that compound Leading Index number 1
DEMGLOB
DEMPREV
EXP_R
EXP_QUANTUM
IMP_R
M1_R
PRODAUTO
PROD_BC
PROD_BCND
PROD_BI
PROD_BK
PRODINDT
ESTOQUES
IBOV_R
ICMS_R
PROD_BCD
PRODPREV
EXP_PRECOS
TTROCA
DEMEX
DEMINT
DEMPREVEXT
DEMPREVINT
SPC
Notes: (i) these series were selected after being subjected to the Monch-Uhlig routine.

We compare the turning point dates of the leading series with the ones of the coincident
index. The leading series chosen are the ones which the QPS took less than 0.4 and the
maximum lag was greater than zero.
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Table A8 - Leading series that compound Leading Index number 2
DEMGLOB
DEMPREV
EXP_R
EXP_QUANTUM
HTP
IMP_R
M1_R
NUCI_BC
NUCI_BK
NUCI_MC
PRODAUTO
PROD_BC
PROD_BCND
PROD_BI
PROD_BK
PRODINDT
ESTOQUES
IBOV_R
ICMS_R
NUCI_BR
NUCIFIESP
PROD_BCD
PROD_CAM
PRODPREV
PRODVEI
Table A8: (continuation)
SAL_R
NUCI_BI
EXP_PRECOS
TTROCA
DEMEXT
DEMINT
DEMPREVEXT
DEMPREVINT
IMP_QUANTUM
SPC
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Notes: (i) these series were selected after being subjected to the Monch-Uhlig routine.
We compare the turning point dates of the leading series with the ones of the coincident
index. The leading series chosen are the ones which the QPS took less than 0.4 and the
maximum lag was greater than zero. The di¤erence with the criterion 1 is choice of the
optimum lag. In this case we exclude the zero lag from que optimum lag so the series show
optimum lag above zero.

Table A9 - Leading series that compound Leading Index number 3
BASE_R
M1_R
NUCI_BC
NUCI_BK
NUCI_MC
IBOV_R
NUCI_BI
CAMBIO_R
SELIC_R
DEMEXT
Notes: (i) these series were selected by the Granger Causality Test criterion.(ii) we

consider the causality test for the lag 3, 6 and 12. The series identi�ed as causing the series
of the index in any of these lags, was included in the composite leading index number 1.

Table A10 - Leading series that compound Leading Index number 4
M1_R
IBOV_R
DEMEXT
Notes: (i) these series were selected after being subjected to the Monch-Uhlig routine.

We compare the turning point dates of the leading series with the ones of the coincident
index. The select series were subject to the Granger causality test. (ii) The criterion is the
intersection of the �rst and third criterion.

Table A11 - Leading series that compound Leading Index number 5
M1_R
NUCI_BC
NUCI_BK
NUCI_MC
IBOV_R
NUCI_BI
DEMEXT
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Notes: (i) these series were selected after being subjec2Monch-Uhlig routine. We com-
pare the turning point dates of the leading series with the ones of the coincident index. (ii)
The index is formed by the �ve series which shown the lowest QPS.

Table A14 - Leading series that compound Leading Index number 8
DEMGLOB
DEMPREV
IBOV
PRODPREV
DEMPREVINT
Notes: (i) these series were selected after being subjected to the Monch-Uhlig routine.

We compare the turning point dates of the leading series with the ones of the coincident
index. (ii) Series which the QPS � 0.3 and the optimum lag is in the open interval (2,7).

Table A15 - Leading series that compound Leading Index number 9
DEMGLOB
DEMPREV
PRODPREV
DEMEX
DEMPREVINT
DEMPREVEXT
Notes: (i) these series were selected after being subjected to the Monch-Uhlig routine.

We compare the turning point dates of the leading series with the ones of the coincident
index. (ii) Survey series which the optimum lag is in the open interval (2,7).

Table A16 - Leading series that compound Leading Index number 10
DEMGLOB
DEMPREV
ESTOQUES
NUCI_MC
PRODPREV
DEMINT
DEMPREVINT
NUCI_BR
(i) these series were selected after being subjected to the Monch-Uhlig routine. We

compare the turning point dates of the leading series with the ones of the coincident index.
(ii) Survey series which the QPS � 0.3. (iii) with the exception of NUCI_MC these are
the same series de�nied by criterion number 9.
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Impacto do PIS e da COFINS na Inflação: Uma Abordagem Econométrica 

Usando o Teste de Janela Variável 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

O objetivo central desse artigo é o de testar se a mudança na legislação do PIS/COFINS, conseqüência 

das leis nº leis 10.637/2002 e 10833/2003, provocou quebras estruturais na dinâmica da inflação no 

Brasil, ou mesmo se teve algum efeito sobre o nível da inflação. Concluímos que para os índices 

agregados de preço – IGP e IPC – não encontramos nenhuma evidência de quebra estrutural, quer no 

nível, quer na dinâmica da inflação. O mesmo ocorre para os sub-índices de inflação, sendo o sub-índice 

de Plano de Saúde a única exceção. 

Abstract 

The purpose of this article is to test if the change in the PIS / COFINS law, a consequence of 10.637/2002 

and 10833/2003 laws, caused structural breaks in the Brazilian inflation dynamics, or even if it has any 

effect on the level of inflation. We concluded that for the price indexes - IGP and CPI – there is no 

evidence of structural break on the inflation dynamics/level. The same is true for the sub-indexes of 

inflation, but the sub-index of Health Insurances which is the only exception. 

 

J.E.L.: C22, C51 

Palavras-chave: PIS/COFINS, Modelos de Quebra Estrutural, Inflação. 

Keywords: PIS/COFINS, Structural Break Models, Inflation. 

1-Introdução 

 

As leis 10.637/2002 e 10833/2003 introduziram modificações no regime de 

cálculo e nas alíquotas, respectivamente, do PIS e da COFINS. O regime de cálculo 

passou a ser, salvo exceções1, sobre o valor adicionado na produção de cada setor, e não 

                                                 
1 As exceções no caso do PIS englobaram diferentes setores da economia, incluindo o setor financeiro, 
firmas sujeitas ao SIMPLES ou à taxação sobre lucro presumido e firmas localizadas na Zona Franca de 
Manaus. No caso do COFINS, além de terem ficado de fora os setores acima, permitiu-se também a 
opção entre o novo regime (taxação sobre valor adicionado com alíquotas mais elevadas) e o antigo 
regime (taxação sobre faturamento bruto com alíquotas menores) para alguns setores produtivos, 
incluindo os de saúde, telecomunicações e educação. Legislação posterior (Lei 10865/2004) estendeu a 
reforma às importações, o que foi também, posteriormente, objeto de exceções pontuais.   
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mais sobre o valor bruto da produção. As alíquotas passaram de 0,65% para 1,65%, no 

caso do PIS, e de 3,0% para 7,6%, no caso da COFINS. As datas efetivas nas quais tais 

modificações legislativas entraram em vigor foram, respectivamente, Janeiro de 2003 e 

Janeiro de 2004.  

O objetivo principal deste trabalho é testar se a mudança na legislação tributária 

relativa ao PIS-COFINS, como descrita acima, teria tido efeitos estatisticamente 

comprováveis na dinâmica da inflação; caso positivo, restaria ainda responder à 

pergunta de quando estes efeitos teriam se materializado.  

No que diz respeito aos efeitos econômicos da modificação do PIS-COFINS 

citadas acima, a literatura nacional já apresenta algumas contribuições. Dentre estas, 

podem-se destacar as de Kume (2004), Alves et al. (2005) e Coelho e Cury (2005). 

Nenhum destes trabalhos, entretanto, utiliza métodos estatísticos para estudar os 

reflexos da modificação da legislação tributária em questão sobre as taxas de variação 

dos índices de preços. Kume (2004) utiliza um modelo multisetorial com preços fixos 

baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 

estimar, com maior ênfase, a variação da proteção doméstica. Por outro lado, tanto 

Alves et al. (2005) quanto Coelho e Cury (2005) utilizam modelos determinísticos de 

equilíbrio geral.  

Uma das possíveis dificuldades de se implementar um teste econométrico de 

quebra estrutural de um modelo de inflação diz respeito à data da possível reação dos 

preços como conseqüência da mudança de legislação. Como os agentes econômicos são 

racionais e antecipam de forma ótima os efeitos futuros de mudanças das leis fiscais, um 

analista poderia concluir que somente o anúncio das medidas levaria a uma mudança 

imediata nos preços, de forma antecipada2. Entretanto, a legislação brasileira não 

permite que alguns produtos-chave tenham mudanças de preço mais de uma vez por 

ano, o que pode impedir a antecipação da mudança de preços desta forma.  

A racionalidade dos agentes e a legislação brasileira sobre reajustes de preços 

implicam em incerteza quanto a potencial data da mudança de preços como 

                                                 
2 Como os parâmetros podem não ser invariantes com respeito aos experimentos de política, os mesmos 
poderão estar sujeitos a crítica de Lucas, sendo assim para utilizarmos um modelo para formulação de 
políticas torna-se necessário testar se o mesmo está sujeito ou não à crítica de Lucas o que pode ser 
realizado econometricamente através de um teste de superexogeneidade dos parâmetros do modelo 
condicional. É importante ressaltar que o teste de quebra estrutural a ser realizado no presente trabalho 
pode ser visto em parte como um teste de superexogeneidade dos parâmetros. Para maiores detalhes ver 
Lucas (1976) e Hendry, Muellbauer e Murphy (1990). 
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conseqüência da Lei 10.833/2003. Nesse contexto, há a necessidade de se usarem 

técnicas econométricas que vislumbrem esse tipo de incerteza, ou seja, onde a data da 

quebra estrutural dos modelos seja desconhecida. Isso descarta o uso de um dos mais 

notórios testes da literatura – o teste de Chow (1960) – pois, nesse caso, o momento da 

quebra estrutural é conhecido com certeza. Nesse aspecto, a técnica de Andrews (1993), 

ao permitir a determinação endógena, pelo modelo, do momento possível da quebra 

estrutural, encaixa-se perfeitamente ao problema.  

O ponto de partida é um modelo econométrico básico (ou, mesmo, uma gama 

deles), tentando-se modelar o nível e a dinâmica da inflação no Brasil. A partir da 

estimativa desses modelos, pergunta-se se os parâmetros associados a estes são ou não 

constantes ao longo do tempo.  

 O restante desse artigo está dividido da seguinte forma. A seção 2 apresenta o 

teste de Andrews. A seção 3 descreve a operacionalização do teste, com a apresentação 

dos modelos econométricos básicos cujos parâmetros serão testados, bem como com 

uma ligeira discussão sobre o cálculo das estatísticas de teste e de suas respectivas 

distribuições. A quarta seção apresenta os dados sobre inflação usados nos testes. A 

quinta seção apresenta os resultados empíricos. A última seção apresenta as conclusões.  

 

2-Introdução ao Teste de Andrews (1993) 

 

O teste clássico de quebra estrutural é atribuído a Chow (1960). Este 

procedimento de teste consiste em dividir a amostra em duas partes, estimar os 

parâmetros de cada um dos períodos e finalmente testar a igualdade dos dois conjuntos 

de parâmetros estimados através de uma estatística F. Porém, uma importante limitação 

do teste de Chow é que o período no qual ocorre a quebra estrutural deve ser conhecido 

a priori. A solução para este entrave do teste de Chow consiste em tratar a data da 

quebra como sendo desconhecida. Esta idéia de solução foi desenvolvida inicialmente 

por Quandt (1960), mas foi somente no início da década de 90, com os artigos de 

Andrews (1993), Andrews e Ploberger (1994) e Hansen (1997) que o problema foi 

finalmente resolvido3.  

                                                 
3 Andrews (1993) apresenta a distribuição assintótica para uma classe bastante geral de testes de quebra 
estrutural. Andrews e Ploberger (1994) desenvolvem uma classe análoga de testes, mas com propriedades 
de optimalidade mais fortes do que os apresentados em Andrews (1993). Finalmente, Hansen (1997) 
apresenta o cálculo do p-valor assintótico para os testes de quebra estrutural. Para uma boa síntese sobre 
os testes de quebra estrutural ver Hansen (2001). 
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Andrews (1993) apresenta um teste para modificações estruturais de um 

conjunto de parâmetros pertinentes a um modelo não linear. A quebra pode envolver 

todos os parâmetros sendo estimados, ou apenas um subconjunto próprio dos mesmos. 

Dois pontos principais deste teste são a sua larga aplicabilidade e o fato de a possível 

data de quebra estrutural do modelo ser endogenamente determinada.  

O método aplica-se a todas as técnicas de estimação que podem ser 

vislumbradas sob o ponto de vista de um arcabouço de Método dos Momentos 

Generalizados (Hansen, (1982)), aí incluídos vários tipos de mínimos quadrados, 

métodos não lineares, métodos de máxima verossimelhança, pseudo máxima 

verossimelhança, etc. Sob a hipótese nula de não haver quebra estrutural, os dados 

podem ser estacionários ou não estacionários. Os testes desenvolvidos por Andrews 

incluem os de Wald, de máxima verossimelhança e do multiplicador de Lagrange. A 

aplicação no presente trabalho utiliza o teste de Wald e estimação por Mínimos 

Quadrados Ordinários.  

No que diz respeito à segunda particularidade do enfoque de Andrews, da 

endogeneidade da possível data de quebra estrutural, podem-se assumir duas 

alternativas. Na primeira, o pesquisador não tem nenhuma "prior" sobre a data de 

quebra. Na segunda, assume-se que tal quebra tenha ocorrido em certo intervalo de 

tempo. O teste de Andrews é desenvolvido para o caso em que há apenas uma data de 

quebra, mas mostra-se também robusto quando há mais de uma data. Na presente 

aplicação, estamos interessados na modificação do COFINS implantada, na prática, a 

partir de Janeiro de 2004. Desta forma, assumiremos que a possível modificação dos 

parâmetros tenha ocorrido em uma "janela" ao redor desta data.  

Um ponto importante a se observar, relativamente a este teste, é que a 

distribuição assintótica das estatísticas de teste é não padrão. Isto ocorre porque a 

determinação do parâmetro relativo à data de quebra apenas ocorre fora da hipótese nula 

de que não há quebra estrutural. Isto posto, há necessidade de utilizarem-se as tabelas de 

distribuição elaboradas por Andrews (1993) e (parcialmente) revistas em Andrews 

(2003).  

O presente trabalho detém-se particularmente sobre a questão de robustez dos 

resultados. Para isto, primeiro, consideramos não apenas um modelo, mas uma gama 

deles. Isto reduz a possibilidade de se caracterizarem quebras estruturais quando, na 

verdade, o teste poderia estar a captar uma especificação incorreta do modelo, com 

possíveis vieses decorrentes da omissão de variáveis relevantes.  
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Segundo, trabalha-se com não apenas um índice de inflação, mas vários deles, 

considerando-se também as suas decomposições a um dígito.  

Terceiro, a técnica utilizada, como já vimos, permite que se considere uma 

incerteza sobre a data da quebra estrutural, não se correndo o erro, usual em testes desta 

natureza, de impor-se ao modelo uma data específica.  

Não exporemos aqui os aspectos teóricos do enfoque desenvolvido por 

Andrews. Os interessados em detalhes técnicos devem ater-se ao artigo original deste 

autor. Para facilitar o entendimento do leitor menos interessado na parte técnica, 

fazemos abaixo uma pequena formalização da hipótese a ser testada. A exposição segue 

o texto original deste autor.  

Considere um modelo paramétrico indexado pelos parâmetros ( tb ,θ ) para t = 

1,2,... A hipótese nula de interesse é dada por:  

 

H0 : bt= b0 para todo t  ≥ 1 para algum b0  no espaço de parâmetros.  

 

No caso de mudança estrutural de todos os parâmetros, não existe o vetor de 

parâmetros θ  destacado acima. No caso de mudança apenas de alguns dos parâmetros 

do modelo, θ  passa a representar aqueles parâmetros que não se modificam. Nos testes 

aqui realizados, os dois casos serão utilizados. Denote por T o tamanho da amostra e por 

pT a data de modificação dos parâmetros, com )1,0(∈p . A hipótese alternativa é então 

dada por:  
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onde, novamente, bx e bz pertencem ao espaço de parâmetros.  

No caso, aqui, o parâmetro p, que apenas aparece fora da hipótese nula, não é 

conhecido. Testes de Wald construídos tomando-se p como um parâmetro não terão as 

suas propriedades assintóticas usuais. Isto posto, Andrews sugere a utilização do 

supremo de estatísticas de Wald (sup Wald), sendo este supremo tomado para Pp∈ , 

P um subconjunto considerado de [0,1]. No nosso caso, o subconjunto de [0,1], P, deve 

ser tal que, para Pp∈ , e p aproximadamente no centro de P, pT tenda a coincidir com 

a data de Janeiro de 2004. Isto significará que estaremos considerando como datas 

prováveis de quebra aquelas anteriores e posteriores a Janeiro de 2004. O fato de p se 

situar aproximadamente no centro de P implica em assumir que a "janela" considerada 
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em torno de Janeiro de 2004 tende a ser simétrica, não havendo qualquer "prior" sobre a 

quebra antes ser mais ou menos provável que a quebra após esta data.  

A janela tomada pode ser, por exemplo, de seis meses antes e seis meses depois 

de Janeiro de 2004. A partir daí, calculamos a estatística de teste (Wald) para cada um 

dos meses incluídos na janela, ou seja, testamos a possibilidade de ocorrência de quebra 

estrutural em cada um dos períodos dentro da janela de tempo. Assim, para uma janela 

de seis meses ao redor da data de referência, calcularíamos treze estatísticas de Wald. 

Feito isto, tomamos o maior dentre os valores calculados (daí advém o nome do teste, 

supremo de Wald) e o comparamos com os valores tabulados em Andrews (1993). Caso 

o supremo calculado seja relativamente grande (quando comparado à tabela de 

Andrews), rejeitamos a hipótese nula e concluímos que houve quebra estrutural. Caso 

contrário, não rejeitamos a hipótese nula e assumimos que não houve quebra.  

Suponha, então, que concluamos que houve quebra estrutural. A partir de 

quando esta ocorreu? Ora, a partir da data em que a estatística de Wald assume valor 

máximo, ou seja, na data em que as estatísticas de Wald calculadas apresentaram o seu 

valor máximo.  

Com relação à janela temporal ao redor da data de referência utilizamos, como 

sugerido acima, um intervalo de seis meses antes e seis meses depois de janeiro de 

2004. Não há uma regra estabelecida para a escolha do tamanho da janela. Tal decisão 

deve estar baseada em alguma intuição econômica. Acreditamos que, se a alteração na 

regra de cobrança do PIS/COFINS provocou alguma mudança na dinâmica de inflação, 

esta deve ter acontecido alguns meses antes ou depois da implementação da nova regra. 

Cremos não ser razoável admitir que os agentes econômicos esperassem um longo 

período para mudar suas políticas de remarcação de preços, bem como parece pouco 

provável que isto ocorreria muitos meses antes da vigência da nova regra, pela simples 

razão que não seria possível saber que haveria uma mudança na regra de cobrança do 

PIS/COFINS. 

 

3. Operacionalizando o Teste de Andrews (1993) 

 

Queremos testar se a alteração da regra do PIS/COFINS induziu mudanças no 

nível da inflação ou mudanças na dinâmica da inflação. Um modelo que inclui tanto 

nível quanto dinâmica é o modelo auto-regressivo. Tomemos aqui o modelo auto-



 

   

 

136  
 

regressivo mais simples possível, onde a inflação hoje seja função de uma constante e 

da taxa de inflação anterior: 

 

)1(110 ttt επββπ ++= −  

                                                                                    

Para que a média da inflação seja definida, requer-se que 11 <β . Nesse caso, a 

inflação média é dada por 
1

0

1 β
β
−

, sendo que a dinâmica (ou a propagação) inflacionária 

se dá através do coeficiente 1β .  

Nesse modelo simples, testar se houve quebra estrutural no nível de inflação 

médio, ou na dinâmica da inflação, equivale a testar a hipótese nula de que os 

coeficientes 0β  e 1β  são constantes no tempo. Se confirmarmos a hipótese nula do 

teste, dizemos que não houve quebra estrutural. Caso contrário, dizemos que houve. 

O modelo postulado acima não leva em conta interações entre inflação e outras 

variáveis que são potencialmente importantes para explicar seu comportamento. De 

forma a levar em conta essas potencias interações, consideraremos abaixo alguns 

modelos mais elaborados, embora em nossa discussão sobre a operacionalização do 

teste voltemos a discutir o caso mais simples – a equação (1) acima – por questões de 

espaço apenas. Os modelos adicionais que vislumbramos são os seguintes: 

 

)4()(

 (3)

 (2)

126413122110

13122110

122110

ttttttt

ttttt

tttt

eey

y

εγγπγπγγπ
εγπγπγγπ

επγπγγπ

+−++++=

++++=

+++=

−−−−−

−−−

−−

 

 

A equação (2) leva em conta a sazonalidade na taxa de inflação mensal, pois 

inclui a inflação defasada de 12 meses ( 12−tπ ). Esse componente captaria qualquer tipo 

comportamento sistemático advindo de eventos ligados ao calendário. Os exemplos 

mais comuns são: reajustes de preços (ou custos, como salários, etc.) nos mesmos meses 

em todos os anos – ou efeito calendário e os efeitos de safra e entressafra nos preços 

para produtos agrícolas. A equação (3), além de levar em conta a sazonalidade na taxa 

de inflação mensal, também leva em conta os efeitos da taxa de crescimento defasada da 

produção industrial ( 1−ty ), ou mesmo o hiato da produção industrial, usando um filtro 
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HP. A equação (4), além de levar em conta a sazonalidade na taxa de inflação mensal e 

os efeitos da taxa de crescimento defasada da produção industrial (ou do hiato), também 

considera os efeitos do crescimento defasado do câmbio nos últimos seis meses 

( 126 −− − tt ee ). Todos esses modelos oferecem controles adicionais na determinação do 

nível da taxa da inflação e na sua dinâmica. 

Voltando à equação (1) acima, nosso intuito é verificar se a alteração na regra de 

cobrança do PIS/COFINS provocou alguma alteração nos coeficientes 10 ,ββ . Usaremos 

a hipótese nula de que não houve quebra estrutural, ou seja, assumimos como ponto de 

partida que a alteração no PIS/COFINS não provocou nenhuma mudança no valor dos 

coeficientes 10 ,ββ . Caso o teste do sup Wald nos leve a rejeitar a hipótese nula, 

concluiremos que os referidos coeficientes tiveram seus valores alterados a partir da 

data associada ao valor calculado para o supremo de Wald. 

Para estimar os coeficientes, utilizamos o método dos mínimos quadrados 

ordinários, tomando observações desde janeiro de 1995 até dezembro de 2005. 

Conforme já dito, nós testamos a existência de quebra estrutural em cada um dos 

períodos incluídos na janela temporal ao redor da data de referência. Para tanto, usamos 

variáveis dummies. Vamos explicar este ponto. No caso do PIS/COFINS, adotamos 

uma janela de seis meses ao redor de janeiro de 2004. Ou seja, assumimos que, se 

alguma quebra ocorreu, esta deve ter sido entre julho de 2003 e julho de 2004, inclusive. 

Logo, precisamos calcular uma estatística de Wald para cada uma destas datas e 

avaliarmos a maior delas. Mas estatística de Wald em relação ao que? Aqui entra o 

papel das variáveis dummies. 

O primeiro passo é testar se houve quebra em julho de 2003. Neste caso, a 

equação de regressão é escrita como: 

 

)5(110110 tttt dd επγγπββπ ++++= −−  

 

Aqui, d representa a variável dummy, a qual assume somente os valores 0 ou 1. 

Para avaliarmos a possibilidade de quebra em julho de 2003, utilizamos d com valores 0 

desde janeiro de 1995 até junho de 2003 e com valores 1 desde julho de 2003 até 

dezembro de 2005. Com base nisto, rodamos a regressão (2) e obtemos os coeficientes 

1010 ,,, γγββ . Obtida a regressão, calculamos uma estatística de Wald com a hipótese 
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nula de que 010 == γγ  (se isto for verdade, então não há quebra estrutural). Note que 

esta hipótese nula é conjunta, pois igualamos a zero não apenas um, mas dois 

coeficientes.  

O segundo passo é testar se a quebra ocorreu em agosto de 2003, ao invés de 

julho. Para tanto, rodamos a mesma regressão (2), só que, agora, a variável dummy d 

assume valores zero desde janeiro de 1995 até julho de 2003 e valores um a partir de 

agosto de 2003 até dezembro de 2005. De resto, repetimos o mesmo procedimento 

anterior. Rodamos a regressão e testamos a hipótese nula 010 == γγ , calculando uma 

nova estatística de Wald. 

O terceiro passo é exatamente igual aos anteriores, apenas que, agora, a dummy 

assume valores zero até agosto de 2003 e valores um a partir de setembro do mesmo 

ano. Novamente fazemos um teste de Wald e obtemos uma terceira estatística. No 

presente trabalho, este passo é feito treze vezes. Na última rodada, avaliaremos a 

possibilidade de que a quebra estrutural tenha ocorrido em julho de 2004. Portanto, no 

último estágio, rodaremos a regressão (2) com a dummy d assumindo valores zero até 

junho de 2004 e um a partir de julho de 2004. 

Ao final deste processo, obteremos treze estatísticas de Wald. O programa 

reportará qual delas tem o maior valor e quando este ocorreu. O passo subseqüente é 

comparar a maior estatística de Wald com o valor que consta na tabela provida por 

Andrews (1993). Se o valor tabulado de interesse for menor do que o valor observado, 

rejeitamos a hipótese nula de que não houve quebra estrutural (ou seja, rejeitamos a 

hipótese nula de que 010 == γγ ) e concluímos que houve uma mudança na dinâmica da 

taxa de inflação. Isto teria se dado na data associada à maior estatística de Wald. 

Caso não rejeitemos a hipótese nula (o que ocorre quando o sup Wald calculado 

for relativamente pequeno), a taxa de inflação é dada pela equação (1). Caso contrário, 

estimamos as regressões (2), (3) e (4). 

O programa que escrevemos para operacionalizar esta pesquisa gera um 

parâmetro o qual chamamos de Lambda. Este parâmetro é utilizado para obtermos os 

valores críticos contra os quais iremos comparar nosso sup Wald calculado. A tabela 

disposta em Andrews (1993) apresenta valores de Lambda e respectivos valores críticos 

para a estatística de teste. Grosso modo, o valor deste parâmetro depende do número de 

observações na amostra e do tamanho da janela temporal.  
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O problema é que, para um dado estudo qualquer, o Lambda obtido deve diferir 

em relação a qualquer valor de Lambda disposto na tabela de Andrews e, dessa forma, 

não temos como usar a referida tabela para encontrarmos os valores críticos. Este 

problema foi solucionado por interpolação. O valor de Lambda que o nosso programa 

fornece está, em geral, entre dois valores de Lambda tabulados por Andrews. Para cada 

Lambda tabulado, há um valor crítico associado para a estatística de teste. Como nosso 

Lambda está entre dois Lambdas tabulados, é natural concluirmos que o valor crítico 

que nos interessa estará entre os dois valores críticos tabulados. Para a interpolação, 

usamos uma média ponderada.  

Seja L o valor do Lambda o qual nosso programa calculou. Seja X o valor do 

Lambda tabulado imediatamente maior do que L, e Y o valor do Lambda tabulado 

imediatamente menor do que L. Defina Z(X) o valor crítico da estatística de teste 

associado a X e Z(Y) o valor crítico associado a Y. Neste caso, o valor crítico associado 

a L, o qual nos interessa, é dado por Z(L), de acordo com a seguinte fórmula: 

 

( ) ( ) ( ) )6()(1 YZXZLZ αα −+=       

 

No caso, α é dado por: 

 

)7(
YX
YL
−
−

=α  

 

Em estágios posteriores, incluímos outras variáveis as quais podem ter algum 

efeito sobre a inflação. Por exemplo, adicionamos a inflação defasada em doze meses 

como uma das variáveis explicativas. O objetivo desta medida é tentar captar algum 

efeito de sazonalidade na taxa de inflação. Posteriormente, incluímos a produção 

industrial como um novo regressor, a fim de captar efeitos de demanda sobre a taxa de 

inflação. Na seqüência, introduzimos a variação no câmbio, cujo papel era captar efeitos 

do encarecimento ou barateamento de importações sobre os preços domésticos. 

É importante destacarmos que a inclusão de novos regressores não altera a 

estrutura de teste. O padrão é exatamente o mesmo; testa-se a mudança nos mesmos 

coeficientes do caso original. A interpretação dos resultados também permanece 

inalterada. 
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4. Dados Utilizados 

  

Os dados das séries IGP-M, IPC-M INCC-M e IPA-M foram todos retirados do 

site IPEADATA. Já os dados do IPCA e sub-índices foram obtidos junto ao IBGE. 

Algumas séries relacionadas ao IPCA sofreram mudanças a partir de agosto de 

1999. A série 2101 que era chamada de “Habitação” em janeiro de 1995, passou a ser 

denominada “Aluguel e Taxas” a partir de agosto de 1999. Dado que o código 

permaneceu 2101, consideramos como sendo a mesma série e a tratamos como 

“Habitação” até o fim. Isto ocorreu com diversas séries, por isso disponibilizamos a 

tabela abaixo, a qual explicita todos os casos. 

 

Tabela 1 – Alterações das séries relacionadas ao IPCA 
Janeiro de 1995 Agosto de 1999 
Habitação (2101) Aluguel e Taxas (2101) 
TV e Som (3202) TV, Som e Informática (3202) 
Jóias e Relógios (4301) Jóias e Bijuterias (4301) 
Combustíveis (5104) Combustíveis Veículos (5104) 
Atendimento (6201) Serviços Médicos e Dentários (6201) 
Serviços Médicos (6202) Serviços Laboratoriais e Hospitalares (6202) 
Leitura (7302) Leitura (8102) 

 

As séries Educação (7301) e Comunicações (5201) terminam em julho de 1999; 

elas foram descartadas. O código da série Leitura mudou, mas seu nome permaneceu o 

mesmo. Na dúvida, tratamos como uma única série, mas este é um ponto a ser 

esclarecido. 

As séries de produção industrial e câmbio também foram extraídas do site 

IPEADATA. Com relação à produção industrial, primeiro tomamos o log natural. 

Depois, com a série de log natural em mãos, utilizamos o programa E-views para gerar 

a série transformada pelo filtro HP. Finalmente, construímos a série de “gap” usando a 

diferença entre o log natural da série original e a transformação HP do log natural da 

série original. 

Nas figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 apresentamos os gráficos das séries de inflação. 

Uma rápida inspeção visual não nos permite identificar quebras na maioria das séries 

investigadas. A exceção fica por conta da série da inflação medida nos planos de saúde. 

Em primeiro lugar, nota-se que a série “Plano de Saúde” tem um comportamento 

sazonal marcante – efeito calendário – possivelmente conseqüência do fato de que os 



 

   

 

141  
 

reajustes de preço se dão sempre no mesmo mês a cada ano4. Ora, esse comportamento 

pode ser modelado usando-se as equações (2) a (4), que contêm um componente sazonal 

para a inflação, não se constituindo em nenhum problema.  

Em segundo lugar, e muito mais preocupante, não é claro que se observa 

reversão à média para a série “Plano de Saúde”, especialmente para a parte final da 

amostra5. Em que pese o fato de que temos uma amostra reduzida para esse componente 

da inflação, sua média parece estar aumentando ao longo do tempo, o que é 

característico de quebra estrutural com aumento do termo 
1

0

1 β
β
−

, quer por aumento de 

0β  ou redução de 1β . Após essas considerações visuais, nosso próximo passo é aplicar 

o teste estatístico para verificar a existência de quebras estruturais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Índices de Preços. 

                                                 
4 Note que há várias outras séries que também têm componente sazonal marcante. 
5 A inspeção visual mostra que outras séries podem estar sujeitas a ocorrência de quebra estrutural, como 
por exemplo, as séries Habitação (2201) e Energia Elétrica (2202).   É importante ressaltar que a analise 
visual é bastante subjetiva logo não serve como evidência da ocorrência ou não de quebra estrutural nas 
séries, sendo necessária a utilização de um teste formal como o Andrews para se chegar a uma resposta 
definitiva. 
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Figura 2 - Alimentos 
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Figura 3 – Habitação 
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Figura 4 - Vestuário 
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Figura 5 – Transporte 
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Figura 6 – Saúde e Cuidados Pessoais 
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Figura 7 – Despesas Diversas 
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Figura 8 – Séries Disponíveis a parir de 08/1999 
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5. Resultados Empíricos 

 

Os resultados dos testes estão tabulados no Apêndice desse artigo. O primeiro 

passo é definir uma janela de teste, que pode ser simétrica ou não. Aqui, consideramos 

uma janela simétrica de 6 meses para frente e para trás. Após a definição dessa janela, 

calcula-se o teste de Wald para cada ponto possível de quebra dentro da janela. De 

posse das estatísticas de Wald, computa-se seu supremo na janela – a chamada sup 

Wald. Compara-se o valor do teste sup Wald com os valores críticos tabulados por 

Andrews (1993).  

Percebe-se que o teste empregado não assume a existência de um ponto de 

quebra estrutural conhecido. Portanto, considera-se uma janela com possíveis datas de 

quebra. O procedimento estatístico, portanto, testa a hipótese nula de não existência de 

quebra estrutural. Se tal hipótese é rejeitada, então o programa estima a data onde a 

quebra ocorreu.  

Para evitar que rejeitemos a nula simplesmente porque o modelo usado não é 

geral o suficiente, i.e., quando este omite inter-relações importantes, usamos os modelos 

econométricos listados nas equações (1), (2), (3) e (4) acima. Logo, a análise foi 

conduzida, adicionando cumulativamente ao modelo AR(1), o termo de sazonalidade, a 
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variação da produção industrial e, finalmente, o do câmbio6. Os resultados encontram-se 

nas Tabelas do Apêndice, onde cada coluna corresponde a um modelo, sendo que os 

modelos 1, 2, 3, 4 referem-se respectivamente aos modelos descritos pelas equações (1), 

(2), (3) e (4). Cada linha corresponde a um sub-índice de inflação, sendo que a tabela 

reporta à estatística sup Wald. A notação (*), (**), e (***) significa que a hipótese nula 

é rejeitada a 10, 5, e 1% respectivamente. Quando observamos (*), (**), ou (***), 

concluímos que houve quebra estrutural do modelo estimado para uma determinada 

inflação listada na tabela. Além disso, utilizamos o critério de informação de Schwarz 

(SIC) de modo a apontar o melhor modelo para cada um dos índices de preços.  Nas 

tabelas, para cada índice de inflação, o valor em negrito indica que modelo foi 

selecionado pelo critério de Schwarz7. 

Consultadas as tabelas no Apêndice, notamos que os resultados, em geral, não 

apontam nenhuma quebra estrutural8, com raras exceções que listamos a seguir: 

1. O sub-índice de Habitação apresenta quebra estrutural apenas quando se 

estima a equação (1), ao nível de significância de 5%. Não há evidência 

de quebra para as outras equações. 

2. O sub-índice de Combustíveis de Uso Doméstico apresenta quebra 

estrutural para a equação (1) a 5%, para a equação (2) a 10%, e para a 

equação (3) a 10%. Não há evidência de quebra estrutural para a equação 

(4). 

3. O sub-índice de Plano de Saúde apresenta quebra estrutural em todas as 

equações (de (1) a (4)). Para as equações de (2) a (4), ao nível de 

significância de 5%, e para a equação (1), ao nível de significância de 

1%. 

Ao que tudo indica, com relação aos sub-índices de Habitação e Combustíveis 

de Uso Doméstico, a evidência de quebra não resiste à adoção de modelos mais 

elaborados, e é apenas ligada aos modelos mais simples. Por exemplo, para Habitação, 

apenas “controlando” para a sazonalidade da inflação elimina a evidência de quebra, o 

que sugere que havia um problema de variável omitida na regressão. O mesmo ocorre 

                                                 
6 Como partimos da estimação de um modelo específico para a estimação de um modelo geral 
poderíamos gerar inconsistência dos estimadores (omissão de variável relevante) e assim viesar o teste de 
quebra estrutural adotado. Mas este possível problema se encontra contornado no artigo, pois 
apresentamos o resultado do teste de quebra estrutural para os quatro modelos concebidos. 
7 Maiores detalhes sobre a significância estatística das variáveis de controle utilizadas em cada um dos 
modelos para cada índice de preço se encontram disponíveis e podem ser requisitados aos autores. 
8 Vale ressaltar que os testes de quebra estrutural realizados tem validade apenas assintótica. 
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para Combustíveis de Uso Doméstico quando incluímos as variações do câmbio, 

sugerindo que não podemos omitir as flutuações cambiais nesse caso.  

De fato, o único sub-índice que apresenta quebra em todos os casos é Plano de 

Saúde. Note que aqui controlamos para vários fatores de mudança plausíveis: o efeito 

calendário, controlando para a sazonalidade, as flutuações da produção industrial, e as 

do câmbio. Isso foi feito de forma cumulativa, como explícito nas equações de (1) a (4) 

acima. A data estimada da quebra para Plano de Saúde foi março de 2004 (dois meses 

depois da promulgação oficial da mudança na legislação). Esta diferença entre a data 

oficial de mudança da lei e data onde a quebra ocorreu é a característica principal da 

nossa metodologia. Devido à existência de contratos, as operadoras de plano de saúde 

não poderiam repassar os aumentos de custos imediatamente para os consumidores. 

Mesmo nesse caso, devemos ter alguma cautela na interpretação dos resultados no 

Apêndice, pois houve mudanças no marco regulatório dos planos de saúde num período 

vizinho à mudança de regra na cobrança do PIS/COFINS. 

Mais importante que a análise dos sub-índices, os resultados com os dados 

agregados não apontam nenhuma quebra. Portanto, além de não haver nenhuma 

evidência de quebra para a quase totalidade dos sub-índices, também não encontramos 

efeitos agregados da mudança do PIS/COFINS. Nesse caso, nosso estudo conclui que a 

mudança ocorrida na legislação do PIS/COFINS em janeiro/Janeiro de 2004 não 

provocou quebras estruturais nas séries de inflação dos índices agregados de preço: 

IPCA e IGPM.  

 

6. Conclusão 

 

Esse estudo testa se a mudança na legislação do PIS/COFINS, conseqüência da 

lei nº 10.833 de 2004, provocou quebras estruturais na dinâmica da inflação no Brasil, 

ou mesmo se teve algum efeito sobre o nível da inflação. Ademais, em se constatando a 

existência desses efeitos, pergunta-se quando ocorreu esta quebra de comportamento. 

Para testar a referida hipótese, usamos técnicas econométricas bem estabelecidas, cujo 

objetivo central é investigar se determinados parâmetros de modelos econométricos são 

ou não constantes no tempo. A partir da estimativa desses modelos, pergunta-se se os 

parâmetros associados a estes são ou não constantes ao longo do tempo, usando a 

notória técnica de Andrews (1993). De forma a aumentar a abrangência de nossa 

investigação, usamos não só os índices agregados de inflação do IGP e IPC, mas 
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também algumas de suas respectivas sub-divisões a um digito. 

Podemos resumir nossas conclusões no seguinte. Para os índices agregados de 

preço – IGP e IPC – não encontramos nenhuma evidência de quebra estrutural, quer no 

nível, quer na dinâmica da inflação. Para os sub-índices de inflação, encontramos, de 

forma geral, quase nenhuma evidência de quebra estrutural. A única exceção parece ser 

para o sub-índice de Plano de Saúde. Mesmo nesse caso, dado que houve várias 

mudanças no marco regulatório, não podemos afirmar com certeza se a quebra se deu 

devido a este fato ou à mudança na cobrança da PIS/COFINS. 

De qualquer forma, vale investigar quando se deram as mudanças no marco 

regulatório. Segundo Malta et all (2004), “A expansão da Saúde Suplementar nas 

últimas décadas foi significativa, colocando na agenda governamental a necessidade do 

estabelecimento de um ordenamento jurídico legal para o setor, que incorporasse a 

regulamentação desse mercado privado e a definição das suas responsabilidades. Essa 

regulamentação iniciou-se em 1998, mediante a lei 9.656/98 e aprofundou-se com a lei 

9.661/00, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas ainda existe um 

grande percurso na sua consolidação.” Como notamos em seções anteriores, observando 

a série de inflação de Plano de Saúde, nota-se que seu referido aumento de média se dá 

a partir de 2000. Em que pese o fato de termos encontrado quebra em março de 2004 

nos nossos testes, é possível que parte do comportamento não-estacionário da série 

esteja ligado a eventos bem anteriores à mudança de cobrança do PIS/COFINS, algo 

que talvez mereça investigação mais profunda, que pode ser não trivial de ser 

implementada e foge ao escopo do presente trabalho. 
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Apêndice: Tabelas com Resultados dos Testes sup Wald 
 
 
Tabela 2 - Resultados dos Testes sup Wald para os Índices de Preços  
Índice de Preço Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
INCC-M 1.93 0.83 0.79 1.67 
IPA-M 0.83 0.93 0.99 2.86 

IPC-M 1.04 0.72 0.77 0.18 

IGP-M 0.86 0.86 0.87 2.55 

IPCA 1.41 0.53 0.54 0.4 

Notas: (i) A descrição detalhada de cada um dos modelos se encontra ao longo do texto.  

           (ii) Os valores descritos são valores máximos do teste de Wald. 

        (iii) *, **, *** significa que a hipótese nula é rejeitada a 10, 5 e 1%. 
        (iv) Valores em negrito significam que o modelo foi escolhido pelo Critério de Informação de Schwarz 
 
Tabela 3 - Resultados dos Testes sup Wald para Alimentos  
Índice de Preço Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Cereais, Leguminosas e Oleg. (1101) 2.31 2.89 2.88 3.13 
Farinha, féculas e massas (1102) 3.43 3.91 4 6.04 

Tubérculos, raízes e legumes (1103) 0.49 0.35 0.43 0.31 
Hortaliças e verduras (1105) 1.11 0.91 1.19 1.17 
Frutas (1106) 0.41 1.03 1.2 1.46 
Carnes frescas e vísceras (1107) 0.16 0.56 0.65 0.43 
Pescado (1108) 0.5 0.39 0.39 0.39 

Carnes e peixes ind. (1109) 2.41 3 2.99 3.25 
Aves e ovos (1110) 2.37 2.56 3.08 3.75 
Leite e derivados (1111) 0.81 0.7 0.49 0.38 
Panificados (1112) 2.09 1.6 1.66 3.23 

Óleos e gorduras (1113) 4.54 3.87 3.73 6.16 
Bebidas e infusões (1114) 2.35 2.73 3.51 3.5 

Enlatados e conservas (1115) 0.5 0.69 0.49 0.42 
Sal e condimentos (1116) 0.8 0.7 0.66 0.44 
Alimentação fora domicílio (1201) 4.01 3.47 3.34 5.24 
Notas: (i) A descrição detalhada de cada um dos modelos se encontra ao longo do texto.  

           (ii) Os valores descritos são valores máximos do teste de Wald. 

        (iii) *, **, *** significa que a hipótese nula é rejeitada a 10, 5 e 1%. 
        (iv) Valores em negrito significam que o modelo foi escolhido pelo Critério de Informação de Schwarz 
 
Tabela 4 - Resultados dos Testes sup Wald para Habitação  
Índice de Preço Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Habitação (2101) 9.6** 5.36 5.37 5.05 
Reparos (2103) 0.44 1 1.06 1.46 

Artigos de limpeza (2104) 2.57 2.03 2.42 1.98 

Mobiliário (3101) 3.35 3.32 3.69 3.68 

Utensílios e enfeites (3102) 1 2.14 2.52 8.82** 
Cama, mesa e banho (3103) 0.28 0.28 0.35 0.58 
Eletrodomésticos e equip. (3201) 0.69 0.57 0.75 0.6 

Tv e som (3202) 0.43 0.7 0.66 1.35 

Notas: (i) A descrição detalhada de cada um dos modelos se encontra ao longo do texto.  

           (ii) Os valores descritos são valores máximos do teste de Wald. 

        (iii) *, **, *** significa que a hipótese nula é rejeitada a 10, 5 e 1%. 
        (iv) Valores em negrito significam que o modelo foi escolhido pelo Critério de Informação de Schwarz 
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Tabela 6 - Resultados dos Testes sup Wald para Transportes  
Índice de Preço Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Transporte público (5101) 1.48 0.72 0.71 0.67 

Veículo próprio (5102) 0.88 2.22 1.88 2.27 
Notas: (i) A descrição detalhada de cada um dos modelos se encontra ao longo do texto.  

           (ii) Os valores descritos são valores máximos do teste de Wald. 

        (iii) *, **, *** significa que a hipótese nula é rejeitada a 10, 5 e 1%. 
        (iv) Valores em negrito significam que o modelo foi escolhido pelo Critério de Informação de Schwarz 
 
Tabela 7 - Resultados dos Testes sup Wald para Saúde e cuidados pessoais   
Índice de Preço Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Produtos farmacêuticos (6101) 0.88 0.98 0.85 2.27 
Óculos e lentes (6102) 5.66 5.7 5.75 5.86 
Atendimento (6201) 4.8 1.05 1.13 1.02 
Serviços Médicos (6202) 2.71 0.15 0.14 0.43 
Higiene pessoal (6301) 4.79 4.78 4.36 3.71 
Notas: (i) A descrição detalhada de cada um dos modelos se encontra ao longo do texto.  

           (ii) Os valores descritos são valores máximos do teste de Wald. 

        (iii) *, **, *** significa que a hipótese nula é rejeitada a 10, 5 e 1%. 
        (iv) Valores em negrito significam que o modelo foi escolhido pelo Critério de Informação de Schwarz 
 
Tabela 8 - Resultados dos Testes sup Wald para Despesas Diversas  
Índice de Preço Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Serviços pessoais (7101) 0.26 2.74 2.72 3.03 
Recreação (7201) 2.85 1.24 1.33 1.95 
Leitura (7302) 2.6 1.82 1.52 1.57 

Notas: (i) A descrição detalhada de cada um dos modelos se encontra ao longo do texto.  

           (ii) Os valores descritos são valores máximos do teste de Wald. 

        (iii) *, **, *** significa que a hipótese nula é rejeitada a 10, 5 e 1%. 
        (iv) Valores em negrito significam que o modelo foi escolhido pelo Critério de Informação de Schwarz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5 - Resultados dos Testes sup Wald para Vestuário  
Índice de Preço Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Roupa de homem (4101) 1.98 0.31 0.36 2.53 
Roupa de mulher (4102) 1.93 1.41 1.7 3.04 
Roupa de criança (4103) 1.45 1.14 1.02 3.88 
Calçados e acessórios (4201) 1.56 0.61 0.8 2.79 
Jóias, relógio de pulso (4301) 5.15 5.14 5.04 4.84 

Tecidos e armarinho (4401) 1.55 1.65 1.64 2.4 
Notas: (i) A descrição detalhada de cada um dos modelos se encontra ao longo do texto.  

           (ii) Os valores descritos são valores máximos do teste de Wald. 

        (iii) *, **, *** significa que a hipótese nula é rejeitada a 10, 5 e 1%. 
        (iv) Valores em negrito significam que o modelo foi escolhido pelo Critério de Informação de Schwarz 
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Tabela 9 - Resultados dos Testes sup Wald para séries a partir de 1/1996  
Açúcares e derivados (1104) 0.63 0.88 0.77 0.84 
Combustível de uso doméstico (2201) 8.69** 7.25*  7.17* 6.87 
 (maio 2004) (julho 2003) (julho 2003)  
Energia elétrica (2202) 1.11 2.28 2.23 0.77 
Combustíveis (5104) 83 0.46 0.43 0.64 
Fumo (7202) 0.73 1.05 1.36 1.78 
Notas: (i) A descrição detalhada de cada um dos modelos se encontra ao longo do texto.  

           (ii) Os valores descritos são valores máximos do teste de Wald. 

        (iii) *, **, *** significa que a hipótese nula é rejeitada a 10, 5 e 1%. 
        (iv) Valores em negrito significam que o modelo foi escolhido pelo Critério de Informação de Schwarz 
 
Tabela 10 - Resultados dos Testes sup Wald para séries disponíveis a partir de 8/1999  
Cursos (8101) 0.36 3.08 2.97 3.43 
Papelaria (8103) 3.18 2.79 2.6 2.43 
Comunicação (9101) 0.22 1.96 1.92 1.06 
Alimentos prontos (1117) 1.8 1.85 2.27 2.07 
Planos de Saúde (6203) 14.5*** 11.79** 11.25** 9.28** 
 (set/2003) (set/2003) (set/2003) (mar/2004) 
Concertos e Manutenção (3302) 0.25 1.79 1.79 2.82 
Fotografia e Filmagem (7203) 4.16 5.66 5.16 6 

Notas: (i) A descrição detalhada de cada um dos modelos se encontra ao longo do texto.  

           (ii) Os valores descritos são valores máximos do teste de Wald. 

        (iii) *, **, *** significa que a hipótese nula é rejeitada a 10, 5 e 1%. 
        (iv) Valores em negrito significam que o modelo foi escolhido pelo Critério de Informação de Schwarz 
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