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Resumo 

O estudo mostra como utilizar o modelo sazonal autorregressivo integrado de 
médias móveis (SARIMA), proposto por Box-Jenkins (1970), para a previsão do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O período investigado pela 
modelagem compreende janeiro de 1995 a julho de 2014, uma amostra de 234 
registros. O texto  procura mostrar como deve ocorrer a identificação do modelo, 
classificação dos seus componentes e sua previsão. A importância desse tipo de 
estudo é proporcionar aos diversos setores que dependem de uma previsão da 
inflação baseada no IPCA, a possibilidade da contínua adequação de seus preços, 
evitando, assim, surpresas, quando de fato a inflação for apurada. 
  
Palavras-chave: séries temporais; autocorrelação; metodologia de Box-Jenkins; 
IPCA. 
 

Introdução 

 A preocupação com a previsibilidade de eventos é um assunto que instiga 

o mercado financeiro, a economia e os negócios como um todo. Pereira e Andraz 

(2013) estudaram o efeito econômico dos investimentos em infraestrutura que são 

capazes de gerar boa visibilidade do setor público brasileiro no exterior e de 

favorecer a comunidade como um todo e a produtividade da indústria. Esses 

autores ainda alertaram alguns problemas que podem existir quando modelos 

econométricos são utilizados para a realização da previsibilidade de eventos. 

Segundo Pereira e Andraz (2013), nem todo evento possui tendência estocástica, 

além do investimento público poder estar associado a outras variáveis que podem 

não estar especificadas no problema econométrico, ou ainda, a relação de 

causalidade ser artificial. 
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 Por outro lado, modelos econométricos para a previsão das taxas de 

inflação são comuns em diversos mercados e não apresentam os problemas citados 

por Pereira e Andraz (2013). Kelikume e Salami (2014, p. 42) apresentam um 

modelo para a previsão da inflação e afimam que a “política monetária das 

economias desenvolvidas, emergentes e em desenvolvimento busca a manutenção 

da estabilidade dos preços para assegurar a expansão do crédito e garantir o 

crescimento econômico (tradução nossa)”. Ho e Xie (1998 apud KELIKUME e 

SALAMI, 2014, p.42) afirmaram que os modelos autorregressivos integrados de 

médias móveis (ARIMA), desenvolvidos por Box e Jenkins (1970) continuam a ser 

uma alternativa viável e satisfatória em termos de performance preditiva.  

 Há uma extensa literatura que trata desses modelos (BUENO, 2008; 

MATOS, 2000; MORETTIN, 2011; MORETTIN e TOLÓI, 2006). Stellwagen e Tashman 

(2013) apresentam uma abordagem mais prática do que teórica dessa literatura. É 

claro que a proposta desses autores não é o aprofundamento da técnica, mas a 

popularização dela. Esses autores apresentam um breve histórico das técnicas e sua 

conceituação na área de negócios e finanças. Ainda alertam que a modelagem 

manual de identificação dos modelos não pode ser substituída pela automática que 

já aparece disponível em alguns softwares, uma vez que esses modelos automáticos 

podem não ser interpretáveis.  

 A proposta deste estudo é apresentar uma modelagem econométrica 

para o índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) de modo a obter um 

modelo que melhor se adapte ao índice e sirva para a realização de previsões dele, 

como forma de proporcionar aos diversos setores a adequação de seus preços, 

assegurando a possível expansão do crédito e garantindo o crescimento econômico 

para aqueles que quiserem utilizar a metodologia.  

 Modelos mais avançados já foram utilizados para a previsão da inflação, 

como um exemplo, Moura e Gaião (2014) estudaram o impacto da taxa real de 

inflação e de suas expectativas nas taxas nominais, por meio de modelos vetoriais 

econométricos (ENGLE e GRANGER, 1987). No entanto, a proposta do presente 

estudo é apresentar uma modelagem parcimoniosa que esteja alicerçada na 

modelagem manual, conforme definido por Anawis (2014). Para esse autor, as 

propostas econométricas não deveriam fugir do esquema: identificação, 

caracterização e predição.   
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 Assim, este texto endossará a busca por alguma transformação para 

estacionariedade da série, por meio da eliminação de tendências via 

diferenciações, tomando-se o cuidado necessário para evitar super diferenciações. 

O passo seguinte desta proposta é a escolha do número de parâmetros 

autorregressivos ou de médias móveis, sempre tendo em mente a interpretação do 

modelo, mesmo que nem todo o resíduo se comporte como aleatório.  Em suma, a 

segunda seção discorrerá sobre o método utilizado para  previsão. A terceira 

mostrará como se pode encontrar um modelo de previsão para o IPCA e a quarta 

seção, como prevê-lo. O texto termina com uma quinta seção suscinta e 

conclusiva.   

 

Metodologia e Revisão 

 

 O processo de previsão em uma série temporal se inicia com a 

identificação do modelo, conforme mostram Bueno (2008), Morettin (2011) e Matos 

(2000). Segundo esses autores, há um consenso de que as melhores ferramentas 

para se determinar a ordem e o modelo que melhor se ajusta aos dados são as 

funções de autocorrelação (ACF) e a função de autocorrelação parcial (PACF). A 

ACF retorna os valores das correlações cruzadas da série consigo  mesma em 

tempos diferentes, que são chamadas de defasagens. Uma autocorrelação com 

defasagem k é definida como 

𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡,𝑦𝑡+𝑘)
𝜎𝑦𝑡𝜎𝑦𝑡+𝑘

. 

 Já uma autocorrelação parcial com defasagem k também é uma 

correlação cruzada, só que condicional as k-ésimas correlações entre elas, uma 

PACF de primeira ordem, ou seja defasagem k = 1, é igual à ACF de primeira 

ordem, pois não há outras correlações entre entre Y0 e Y1. Já uma PACF de 

defasagem k = 2 pode ser escrita na seguinte forma 

𝐶𝑜𝑣(𝑦𝑡,𝑦𝑡+2|𝑦𝑡+1)

�𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑡|𝑦𝑡−1)𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑡−2|𝑦𝑡−1)
. 

  

 Para que se possa ajustar um modelo a série, primeiro é necessário verificar 

se ela é uma série estacionária, para isso a série deve possuir média, variância e 
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distribuição de probabilidade conjunta constantes em intervalos diferentes de 

tempo. A diferenciação é o principal caminho para transformar a série em 

estacionária, eliminando tendências determinísticas contidas na série, de modo 

que se possa adequar um modelo a ela. É muito difícil encontrar uma série 

temporal que seja naturalmente estacionária sem necessidade de diferenciação 

(MORETTIN, 2011).  

 Uma diferenciação de primeira ordem, ou seja d=1, pode ser explicada pela 

equação ∆𝒚 = 𝒚𝒕 − 𝒚𝒕−𝟏. Esse procedimento é o procedimento usual descrito por 

autores como Bueno (2008), Morettin (2011) e Matos (2000) para eliminação de 

tendências. Outra transformação comumente utilizada no mercado financeiro é a 

expressão ∆𝒚 = 𝒍𝒏(𝒚𝒕) − 𝒍𝒏(𝒚𝒕−𝟏), chamada de log-retorno e que tem por objetivo 

calcular a variação percentual em relação ao período anterior, corrigindo-a sobre 

sua continuidade (BUENO, 2008). A diferenciação também pode eliminar tendências 

sazonais, por exemplo, em uma série de valores diários com uma sazonalidade 

semanal podemos aplicar uma diferenciação de defasagem k = 7 representada por 

𝒑𝒕 = 𝒚𝒕 − 𝒚𝒕𝟕.  Essa mesma representação poderia ser escrita por  𝒑𝒕 = 𝒚𝒕 − 𝒚𝒕𝟕 =

 (𝟏 − 𝑩𝟕)𝒚𝒕 . O operador B é chamado de operador de defasagem e quando 

multiplicado a série 𝒚𝒕  é capaz de identificar a desafagem sofrida pela série. A 

ideia de seu uso é facilitar e simplificar a escrita dos modelos. 

 Um processo é dito autorregressivo se é um processo que possui uma 

relação linear com seus valores anteriores. Assim, Um AR(1), ou autorregressivo 

imediato pode ser escrito como: 

𝑦𝑡 = 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡.  

   O processos autorregressivos de ordem q, indicados por AR(q), podem ser 

descritos, genericamente, pela equação 

𝑦𝑡 =  𝛿1𝑦𝑡−1 + 𝛿2𝑦𝑡−2 + ⋯+ 𝛿𝑞𝑦𝑡−𝑞 + 𝜀𝑡. 

 Já um processo é dito de médias móveis se a dependência linear ocorre 

com os erros do modelo. O que é mais difícil de se visualizar, embora seja muito 

comum na prática. Genericamente, um processo de médias móveis de ordem q, 

indicado por MA(q), é representado pela seguinte equação 

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1 + 𝜃2𝜀𝑡−2 + ⋯+ 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞. 

 Os processos AR e MA são identificados através das funções ACF e PACF, 

o comportamento das funções dado às devidas combinações de processos e 
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diferenças será tratado mais a frente, mas a solução mais prática é testar os 

modelos e escolher aquele que mais se ajustará. 

 A metodologia definida por Box e Jenkins (1970) ainda é hoje a 

metodologia utilizada para a modelagem de séries temporais. Os modelos 

chamados ARMA(p,q) e ARIMA(p,d,q) são combinações dos modelos AR(p) e MA(q), 

dados os parâmetros p para a ordem do processo AR e q para a ordem do processo 

MA. No caso do modelo ARIMA(p,d,q), o valor d indica o número de diferenciações 

que foram utilizadas para eliminar a tendência. Por definição, um modelo ARIMA é 

um modelo ARMA com alguma ordem de diferenciação. Um processo ARIMA(1,1,1) 

pode ser escrito na seguinte forma 

∆𝑦𝑡 = 𝛿𝑦𝑡−1 + 𝜃𝜀𝑡−𝑞 + 𝜀𝑡. 

 Uma generalização do modelo ARIMA(p,d,q) é o SARIMA(p,d,q)(P,D,Q), o 

qual é usado em séries com características sazonais, sendo P,Q e D as ordens de 

AR, tendência e MA sazonais.  

 O melhor ajuste será aquele que aprensentar todos os resíduos do 

modelo dentro das bandas de confiança ou que possuir o menor valor do Critério de 

Infomação de Akaike (AIC), segudo Morettin e Tolói (2006). 

 

Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

 

 A série temporal escolhida para este estudo foi o Indice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro de 1995 a julho de 2014. O período 

escolhido se deve ao fato de que antes de 1995, no início do plano real, houve um 

período de instabilidade na inflação com capacidade de enviesar a modelagem, 

logo foi preferido escolher um período mais recente, mas ainda com um número de 

elementos suficientemente grande. No total, a amostra foi composta de 234 

observações. Morettin e Tolói (2006) alertam que se o objetivo do modelo for 

realizar previsão, então é necessária uma amostra com mais de 50 registros. Como 

o maior interesse é tentar prever qual será a inflação do mês seguinte, com base 

no histórico da série, buscou-se ultrapassar esse limite para melhor adequação das 

previsões. Como o IPCA é dado em pontos, então o modelo que será trabalhado 

levará em consideração as variações em pontos percentuais da série, obtida 

aplicando por meio de uma linearização e diferenciação na série original conforme 



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

6 

a expressão ∆𝒚 = 𝒍𝒏(𝒚𝒕) − 𝒍𝒏(𝒚𝒕−𝟏). A figura 1 mostra a diferença em se trabalhar 

com a série original ou com o seu log-retorno. Observa-se que a tendência que 

aparece no gráfico da série original praticamente desaparece com a transformação. 

 

Figura 1- IPCA e a Variação em p.p. mensal do IPCA (02/2010 - 07/2014)  

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2014 
 

 Ainda assim, de modo a criar um modelo para uma série temporal 

utilizando a metodologia Box-Jenkins é preciso que a série trabalhada seja uma 

série ao menos fortemente estacionária. Uma série é dita estacionária quando se 

percebe que as tendências crescente ou decrescente foram eliminadas 

completamente. Caso a série não seja uma série estacionária, isso pode significar 

que é necessário uma ou mais diferenciações na série. O melhor caminho para 

identificar se ainda é necessário algum tipo de diferenciação é por meio das 

funções de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF). 

 Resumidamente a ACF e PACF demonstram o quanto os valores da série 

possuem correlações com seus valores defasados. O melhor modelo escolhido será 

aquele que incorpore ao máximo essas relações e o que sobre não passe de ruído 

(variações aleatórias). 
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Figura 2- ACF e PACF da série composta pela variação em p.p. do IPCA 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2014 
  

 No caso do IPCA, como se vê na figura 2, é possível perceber que para 

várias defasagens (lags) a ACF ultrapassa o limite dos intervalos de confiança, o 

que pode ser causado por ainda uma pequena tendência determinística na série 

que pode ser eliminada através de uma diferenciação. No caso do PACF o 

coeficiente da defasagem 1 é muito alto o que pode implicar ou um coeficiente AR 

de valor alto ou alguma tendência ainda na série. Além disso, há uma 

autocorrelação parcial significativa com defasagem 12, indicando uma possível 

sazonalidade da série. Independente disso, como se trata de uma série financeira 

com registros mensais, é sempre muito provável que exista algum tipo de 

sazonalidade. Como forma de verificar todas essas hipóteses, serão obtidas as ACF 

e PACF de várias combinações de diferenciações de diferentes ordens, incluindo 

diferenças sazonais, visando encontrar a melhor combinação que permita que boa 

parte da estrutura de correlação sejá absorvida apenas por diferenciações. 

 A proposta de diferenciações que mais aparenta se adequar aos dados é 

aquela com apenas uma defasagem  de 12, que é uma diferenciação sazonal. O 

terceito par de ACF e PACF que aparece na figura 3 mostra essa proposta. A opção 

por essa escolha se deve ao fato de que é preferível ter o mínimo de diferenciações 

possíveis, mas mesmo assim capturar este movimento sazonal da série.  Muitas 

diferenciações podem causar o que é chamado de superdiferenciação e a previsão 

se tornar irreal. O primeiro, segundo e quarto par de gráficos parecem apresentar 
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superdiferenciações que são facilmente identificadas quando várias 

autocorrelações parciais começam a ultrapassar os limites de confiança. 

 

Figura 3- ACF e PACF da série diferenciada de várias formas. (d se refere a uma diferenciação de defasagem 1 
e D a uma de defasagem 12) 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2014 
 

   Agora, é necessário encontrar quais componentes, sejam 

autorregressivos (AR) ou Médias Móveis (MA), estão presentes no processo de forma 

que se possa criar um modelo que incorpore todo comportamento estatisticamente 

previsível. Para que isso seja possível, é necessário analisar minunciosamente os 

gráficos das funções ACF e PACF escolhida e que aparecem na figura 4. 
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Figura 4- ACF e PACF da série diferenciada escolhida 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014 

  

 Analisando os gráficos da figura 4, é possível notar claramente tanto um 

processo AR(1), demonstrado pelo rápido decaimento das funções de 

autocorrelação, quanto supor um processo SAR(1), evidenciado pela forte 

autocorrelação parcial com a defasagem 12. Ainda é possível afirmar que algum dos 

coeficientes será negativo pela inversão das autocorrelações. O próximo passo é 

testar alguns modelos condizentes com as informações obtidas e escolher aquele 

que tiver o melhor diagnóstico. Os modelos testados serão:  

• Modelo 1 = SARIMA(1,0,0)(0,1,0)12: um modelo com uma diferenciação de 
defasagem 12 e um componente autorregressivo não sazonal (φ); 

• Modelo 2 = SARIMA(0,0,0)(1,1,0)12: um modelo com uma diferenciação de 
defasagem 12 e um componente autorregressivo sazonal (Φ); 

• Modelo 3 = SARIMA(1,0,0)(1,1,0)12: um modelo com uma diferenciação de 
defasagem 12, um componente autorregressivo não sazonal (φ) e um sazonal 
(Φ). 

 A figura 5 mostra as funções de autocorrelação dos resíduos dos modelos 

1, 2 e 3. Pode-se perceber que o modelo 1 não foi capaz de ajustar a forte 

autocorrelação com defasagem 12 que em muito ultrapassa as bandas de 
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confiança. Já o modelo 2, sem a autocorrelação não sazonal, foi incapaz de 

incorporar a queda rápida das funções de autocorrelação. A análise dos dois 

modelos mostra que cada um dos modelos é capaz de capturar uma parte do 

comportamento do processo, sendo necessário incorporar as duas componentes em 

um novo modelo, como é ilustrado pelo modelo 3 que consegue absorver toda a 

estrutura de autocorrelação da série. 

 

Figura 5- ACF do resíduo de cada modelo

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2014 

 

 Já análise dos AIC também é favorável em relação ao Modelo 3 (Modelo 

1: AIC = -1838.45, Modelo 2: AIC = -1700.55 e Modelo 3: AIC = -1871.97). Dessa 

forma, o modelo escolhido para a previsão do IPCA será o Modelo 3 que pode ser 

representado pela seguinte expressão:  

𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−12 + 𝜙(𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−13) + Φ(𝑦𝑡−12 − 𝑦𝑡−24) − 𝜙Φ(𝑦𝑡−13 − 𝑦𝑡−25) + 𝜀𝑡. 

 O componente autorregressivo não sazonal (𝜙) estimado foi 0,74 e o 

componente autorregressivo sazonal (Φ) estimado foi de -0,40. O sinal negativo do 

componente autoregressivo sazonal era um suposição que já havia sido identificada 

na análise das ACF da figura 4. Para justificar que o resíduo do Modelo 3 é de fato 
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um ruído, foi realizado o teste de Ljung-Box (1978) que apresentou valor-p igual a 

0,67, indicando que é aceita a hipótese de que o resíduo do modelo é um ruído 

branco, ou seja, toda a estrutura de correlação foi absorvida pelo Modelo 3. 

 

Previsão 

 O modelo em questão conseguiu incorporar todas as autocorrelações 

intrínsecas ao processo, logo, é possível utilizá-lo com o fim de gerar previsões do 

IPCA relativamente confiáveis. A figura 6 mostra como os valores ajustados se 

comportam em relação a série original e, a partir dessa figura, é possível 

identificar que o modelo absorve a sazonalidade da série e que as previsões estão 

muito próximas dos valores de fato registrados. 

 
Figura 6- Gráfico dos valores ajustados e a série original, período de 07/2007 a 07/2014. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2014 

 

 Além disso, a correlação entre os valores ajustados e a série original é 

de 0,75, sendo esta uma série fortemente estacionária, essa correlação demonstra 

uma boa confiabilidade do modelo em relação a previsão da série. A figura 7 

apresenta a série original seguida da previsão para os próximos períodos de 2014 e 

2015, acompanhada das bandas do intervalo de confiança, evidenciados pela região 

acinzentada. 
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Figura 7-Série histórica e sua previsão. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2014 

 

 Assim, os valores previstos na figura 7 devem ser utilizados para a 

adequação dos preços dos produtos que se baseiam no IPCA para suas 

precificações. 

 

Conclusão 

 

 A importância da especificação do modelo escolhido para a previsão do 

Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo revela que a inflação de um mês 

qualquer possui forte dependência do seu valor medido no ano anterior. Além disso 

há uma considerável correlação do índice com a variação anual do mês anterior, 

que pode ser observada pelo alto valor do componente autorregressivo não sazonal. 

Um destaque é que o índice de um mês qualquer é inversamente correlacionado 

com a variação anual dos índices no ano anterior do próprio mês e o imediatamente 

anterior. Em posse dessas informações, os diversos setores que dependem de uma 

previsão da inflação, podem adequar os seus preços, evitando, assim, surpresas, 

quando de fato a inflação for apurada pelos órgãos oficiais. 

 Generalizações desta modelagem, como os modelos propostos por Engle 

(1982) ou Bollesrlev (1986), que incorporam alguma possível volatilidade da série 

ao longo do tempo e que podem ser intrínsecas da própria natureza da série, não 

foram estudadas e poderão ser estudadas posteriormente. 
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 O modelo escolhido se mostrou confiável em seus valores ajustados, mas 

é importante frisar que os modelos aqui apresentados são modelos lineares, que 

não levam em consideração nenhuma outra fonte de variação, além dos valores 

históricos da própria série. Portanto, o modelo final escolhido não é capaz de 

prever mudanças de comportamento bruscas de outras naturezas que tenham 

capacidade de explicação da série, como por exemplo acontece em épocas de 

instabilidade econômica, na qual alguns fatores externos ao modelo podem 

influenciar fortemente o seu comportamento. 
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