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RESUMO 

 

PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE ISS  

NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 

 

Em face do que disciplina a Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

é imprescindível a cada um dos entes federativos desenvolver métodos confiáveis de previsão 

de suas receitas e despesas, uma vez que a responsabilidade na gestão fiscal deve ser prioridade 

para os governantes, sob pena das sanções previstas nesta Lei. Desta forma, a partir da 

metodologia proposta por George E. P. Box e Gwilym M. Jenkins na década de 70, o presente 

trabalho desenvolveu-se no escopo de estimar um modelo econométrico de previsão de 

arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) para o município de Francisco Beltrão, Paraná. 

Foram identificados os valores apropriados para os componentes autorregressivo, de 

integração, e de médias móveis (ARIMA) e, a seguir, testou-se seu ajuste preditivo, fazendo as 

eventuais alterações necessárias seguindo os princípios da iteração e da parcimônia. Os dados 

utilizados na presente pesquisa consistiram nos valores nominais mensais de arrecadação do 

ISS em Francisco Beltrão no período compreendido entre agosto de 2003 e dezembro de 2016. 

A identificação resultou em oito modelos candidatos. Os modelos foram estimados e 

submetidos a testes de diagnóstico, que apontaram um AR (1,11) I (1) MA (12), sem 

componente sazonal, como mais viável. A previsão feita para 2017 apresentou erro percentual 

médio anual (EMPA) de 0,0764%, superando todos os modelos dos trabalhos analisados na 

Revisão Bibliográfica. O modelo superou, inclusive, as previsões recentes feitas pela Prefeitura 

Municipal de Francisco Beltrão, mostrando-se bastante preciso. Diante do fato de que estudos 

desta natureza realizados em âmbito municipal são pouco numerosos, o presente trabalho 

contribui com o Estado da Arte de uma forma geral, mas principalmente com a administração 

financeira do município no que tange à plena observância da LRF. Por isso, mostra-se relevante 

oferecê-lo ao setor responsável pela gestão orçamentária na Prefeitura de Francisco Beltrão, 

para que seja implementado. 

 

Palavras-chave: ARIMA. Box-Jenkins. ISS. Previsão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os impostos de competência municipal são: Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU); Imposto sobre Transmissão de Bens Inter-vivos (ITBI); e Imposto Sobre Serviços 

(ISS). Este último é atualmente regulamentado, em nível nacional, pela Lei Complementar nº 

116, de 31 de julho de 2003. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, uma das mais completas e abrangentes do 

mundo, estabelece em seu Art. 37 os princípios que a administração pública, direta e indireta, 

deve seguir (BRASIL, 1988). Dentre eles, o que mais relevância tem para o tema ora tratado é 

o da eficiência.  

Meirelles (2002) destaca que esse princípio impõe aos agentes públicos a presteza, o 

bom rendimento e a perfeição no exercício de suas atribuições. Nisso é complementado por Di 

Pietro (2002), que atribui dois sentidos ao princípio da eficiência: o primeiro, quando ele se 

traduz no melhor desempenho possível do agente público. O segundo, de forma mais ampla, 

está relacionado à organização, estrutura e disciplina na administração pública1. 

Dessa forma, e com base no Capítulo II, Título VI, da Constituição, elaborou-se a Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Esta 

Lei consolidou aqueles princípios e alterou significativamente a administração pública como 

um todo, uma vez que normatizou práticas relativas às finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal (BRASIL, 2000). Impõe, também, sanções aplicáveis ao 

gestor que ferir quaisquer das disposições ali elencadas.  

À luz do que diz o §1º, Art. 1º, da LRF, fica claro o objetivo do Legislador ao 

disciplinar as práticas financeiras da administração pública. Neste artigo, há a pressuposição de 

que a gestão fiscal deve desenvolver-se de forma planejada e transparente, ajustando eventuais 

desvios no equilíbrio nas contas públicas. Isso se dá mediante o cumprimento das metas de 

receitas e despesas (BRASIL, 2000). 

O mais importante a ser mencionado é, porém, o que se lê no Capítulo III, Seção I, 

Art. 11 e 12, da LRF. Ali há a imposição, a cada um dos entes federativos em nível nacional e 

subnacional, de prever de forma efetiva suas receitas e despesas, representando esta prática um 

requisito para a responsabilidade na gestão fiscal. Para além disso, a LRF vincula as despesas 

                                                 
1 Conforme sua definição constitucional, a eficiência na administração pública significa evitar desperdícios de 

recursos públicos, sempre buscando o bem comum (BRASIL, 1988). Na prática, deve estar conjugado ao princípio 

da equidade, segundo o qual o ônus tributário deve ser distribuído de forma equitativa a todos os indivíduos, 

promovendo a justiça fiscal (TÁMEZ; MORAES JUNIOR, 2007). 
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às receitas dos entes, do que resta obrigatório para cada um deles encontrar meios de prever 

suas receitas com a maior exatidão possível, cumprindo os dispositivos legais no que se refere 

ao planejamento e à execução orçamentária. 

Pereira (1999, p. 125) ressalta que “o orçamento [...] é instrumento essencial para os 

planejadores, porque eles necessitam de recursos financeiros para tornar seus planos 

operacionais”. Isso significa que a efetividade das políticas públicas formuladas pelo Executivo 

depende diretamente da precisão das informações incluídas no orçamento por ele apresentado 

ao Legislativo. 

Neste sentido, Arretche (1998) enfatiza o importante papel da Constituição Federal ao 

determinar e fortalecer o poder decisório dos entes subnacionais de governo para a execução 

das garantias sociais nela previstas, tais como educação, saneamento básico, segurança, saúde 

e atendimento à população de forma geral. É neste quesito que a boa gestão orçamentária 

viabiliza o cumprimento das funções essenciais do Estado.  

Por meio de um orçamento bem elaborado e com previsões acertadas, é possível tornar 

mais transparente a justificativa das despesas e das receitas utilizadas para efetuá-las. Práticas 

contrárias a isso sujeitam-se às sanções previstas na legislação, inclusive no âmbito penal.  

Dito isso, a fim de colaborar com a gestão municipal no sentido do cumprimento do 

disposto na LRF, o presente trabalho desenvolve-se com o objetivo de estimar um modelo de 

previsão para a arrecadação do ISS em Francisco Beltrão. Mais especificamente, pretende-se 

estimar um modelo ARIMA, por meio da metodologia proposta por George E. P. Box e Gwilym 

M. Jenkins na década de 1970, para prever o montante arrecadado do ISS, testando-o para 2017.  

Escolhido o modelo que, de acordo com os critérios previstos na literatura, mostre-se 

melhor, almeja-se oferecê-lo à Prefeitura de Francisco Beltrão para ser posto em uso. Esta 

metodologia é uma ferramenta de boa performance para previsão em séries temporais, e seu 

bom ajuste aos dados posteriormente observados atenderão, dessa forma, ao que determina a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Dado o peso orçamentário do ISS no município de Francisco Beltrão, o que é detalhado 

no Capítulo 3, mostra-se muito relevante encontrar um instrumento que possa prever 

adequadamente o montante arrecadado deste tributo. Além disso, fazer previsões precisas de 

receitas é uma prática disciplinada por lei, cujo descumprimento, como já foi dito, está sujeito 

a sanções. 

São dois os principais aspectos que justificam e fundamentam o referido: 

primeiramente, porque os tributos têm, em geral, grande peso nas fontes de receita dos entes 

públicos. É com eles que os gestores podem concretizar políticas públicas que trazem bem-estar 
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para a população sob diversos aspectos, tais como melhorias de infraestrutura, de cultura e 

educação, de saúde, de segurança, etc.  

Nesse contexto, os cidadãos do município de Francisco Beltrão como um todo poderão 

ser contemplados, direta ou indiretamente, com a previsão satisfatória de uma de suas mais 

importantes receitas. Isso deve ser consequência de um orçamento executado de forma segura 

na área financeira, ao menos do ponto de vista constitucional. 

Em segundo lugar, há o caráter sancionador da LRF no que se refere ao eventual 

descumprimento, por parte do gestor público, das disposições nela contidas, em especial quando 

as despesas e/ou as receitas são equivocadamente planejadas. Dessa forma, um modelo que 

ofereça previsões precisas contribuirá grandemente com a gestão fiscal e orçamentária no 

município de Francisco Beltrão.  

Em outras palavras, a gestão responsável das finanças colabora para que seu manejo 

convirja com os ditames das leis sem risco de penalidades ao chefe do Executivo. Com isso em 

mente, pode-se atingir um dos objetivos deste trabalho, que é oferecer o modelo estimado ao 

setor responsável na Prefeitura para que seja posto em prática, com vistas ao cumprimento das 

determinações da LRF. 

Para além disso, será possível ao Fisco municipal adotar expedientes no sentido de 

incrementar a arrecadação por meio de práticas fiscais mais efetivas. Isso se aplicará, por 

exemplo, quando o modelo estimado neste trabalho previr uma eventual arrecadação menor do 

que as demandas que o município apresentar, ou mesmo quando a intenção do gestor público 

for ampliar o emprego das receitas tributárias em políticas públicas que beneficiem a sociedade. 

Por fim, ressalta-se que o uso da metodologia Box-Jenkins é relativamente recente, 

mais ainda quando aplicada à previsão de receitas tributárias. Posto isso, ao utilizá-la para 

encontrar um instrumento preciso de previsão de arrecadação do ISS, o presente estudo passará 

a integrar o arcabouço de outros que se debruçaram sobre a questão tributária em âmbito 

municipal, tema ainda pouco explorado em municípios do porte de Francisco Beltrão, conforme 

se verá no Capítulo 2. 

Além da introdução, integram este trabalho: uma Revisão Bibliográfica, em que são 

explorados, na literatura nacional e internacional, os sistemas tributários em geral, e o ISS em 

particular, além de estudos voltados à previsão; na sequência, a Metodologia, em que se detalha 

a base de dados utilizada, os aspectos teóricos das séries temporais, e a metodologia Box-

Jenkins. A seguir, na Análise e Discussão dos Resultados, trata-se da identificação, estimação, 

e diagnóstico do modelo estimado e, finalmente, a previsão, discutindo sua performance em 

relação ao ISS efetivamente arrecadado. Encerra-se com as Considerações Finais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo serão apresentados trabalhos nacionais e internacionais que tratam de 

tributação, finanças públicas e previsão econométrica, dividindo-se em três subseções: a 

primeira tratará dos sistemas tributários nacional e internacional, buscando paralelos entre eles, 

e de finanças públicas em geral. A segunda caracterizará e discutirá o Imposto Sobre Serviços, 

que é objeto de estudo do presente trabalho. Já na terceira parte, serão apresentados trabalhos 

empíricos que se dedicaram à previsão econométrica. 

 

2.1 SISTEMAS TRIBUTÁRIOS E FINANÇAS PÚBLICAS 

 

Os tributos existem há mais de quatro milênios, e sua configuração ao longo dos anos 

acompanhou a evolução do homem, enquanto ser social, e do próprio Estado, na medida em 

que era necessária uma fonte de receitas para suprir as necessidades da comunidade e do 

governo. A natureza, quantidade, incidência, meios de pagamento, fato gerador, dentre outras 

características dos tributos, são aspectos excepcionalmente variáveis no tempo e no espaço. 

Assim, trabalhos que se debruçam sobre o funcionamento dos sistemas tributários auxiliam na 

sua compreensão e no aperfeiçoamento das leis e da jurisprudência na área. 

Ferreira (2015) apresenta uma abordagem histórica da evolução tributária, 

demonstrando que o texto mais antigo encontrado descrevendo a cobrança de tributos é uma 

placa suméria em escrita cuneiforme2 datada de 2350 a.C.. Ali estão relatados fatos a respeito 

do setor público na antiga Suméria, tais como o valor extorsivo dos impostos, a opressão do 

governante sobre a comunidade, a existência de funcionários públicos corruptos, etc.  

Neste aspecto, cabe uma observação. Embora os fatos narrados datem de mais de 

quatro mil anos, é notória a semelhança com a conjuntura que se observa atualmente no Brasil 

e em boa parte do mundo. Assim, parece discutível o uso do termo “evolução” com conotação 

positiva para designar as mudanças nas práticas públicas ocorridas ao longo do tempo. 

O trabalho descreve, ainda, sistemas tributários de diversos países. No que tange ao 

caso brasileiro, o autor comenta o imediato estabelecimento da tributação no momento em que 

o país foi colonizado por Portugal, embora o Direito Tributário tenha sido fundado e delimitado 

somente em 1834. A Constituição Federal do Brasil de 1988, por sua vez, representou o marco 

legal que norteia o Sistema Tributário Nacional até hoje (FERREIRA, 2015). 

                                                 
2 Tipo de escrita feita sobre placas de argila utilizando objetos em forma de cunha, criada pela civilização suméria 

em torno do ano 4000 a.C.. 
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A discussão histórica realizada por Ferreira (2018) detém-se mais ao período pós-

Constituição de 1946 no Brasil. Divergindo de Ferreira (2015), segundo o qual 1834 é o ano de 

fundação do Direito Tributário, o autor em questão filia-se ao entendimento de que esta 

consolidação se dá somente a partir da Emenda Constitucional (EC) nº 18/1965, visto que antes 

desse ano o sistema normativo tributário era extremamente desarmônico. Desta EC nasce o 

Código Tributário Nacional de 1966 (FERREIRA, 2018). Para o autor, o sistema tributário 

brasileiro atual possui estruturas modernas de fiscalização, procedimentos, controles e 

comunicação com os contribuintes. 

Explorando a autossuficiência ou não de cada um dos municípios para a execução 

orçamentária própria, Afonso e Araújo (2000) traçaram um diagnóstico da capacidade de 

arrecadação tributária municipal brasileira como um todo. Os autores afirmam que municípios 

de maior porte tendem a possuir mais autonomia de receitas tributárias, de forma que a 

necessidade de repasses de recursos externos é inversamente proporcional ao tamanho do 

município. Conclui-se, também, que os municípios com maior propensão a cumprir o 

estabelecido na LRF arrecadam mais (AFONSO; ARAÚJO, 2000).  

Santos (2001) discute a importância do orçamento público, principalmente no que 

tange aos municípios brasileiros, conceituando-o em seus diversos níveis e elementos, e 

enfatizando a diferença entre a forma como é efetuado pelas iniciativas privada e pública. Dá-

se grande relevância ao advento da LRF enquanto instrumento de consolidação das Contas 

Públicas, de uniformização de tributos e de transparência na sua execução.  

O autor menciona que, no momento em que o estudo estava sendo desenvolvido, havia 

pouca probabilidade de se aprovar no poder Legislativo alguma reforma significativa na 

legislação tributária. Isso decorre de interesses políticos conflitantes entre os representantes do 

Executivo de todas as esferas (União, Estados e Municípios).  

Há, por fim, especial menção ao fato de que a sociedade como um todo é ciente de que 

recebe de seus governos muito menos do que o montante pago de impostos. Para o autor, a 

transparência e as ações conjuntas entre Estado e cidadãos podem reverter este quadro e resultar 

em melhora das condições de vida de todos. O orçamento é colocado como apenas um dos 

elementos envolvidos no processo, pois os problemas do país têm naturezas muito mais 

complexas do que a simples execução orçamentária (SANTOS, 2001). 

Torres (2013) discorre sobre o Título VI – Tributação e Orçamento e, mais 

especificamente, sobre o Capítulo I – Sistema Tributário Nacional – da Constituição Federal. O 

autor ressalta que desde o estabelecimento do Estado de Direito no Brasil há a atribuição 

constitucional a cada ente público para indicar os tributos que devem ser arrecadados, o que se 
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traduz em competência descentralizada para tributar. Tal sistemática partiu do modelo simples 

contido na Constituição de 1824 e culminou com outros mais aperfeiçoados, advindos da 

fundação da República e do Federalismo (TORRES, 2013). 

Objeto de estudo de Nascimento e Debus (2002), a Lei Complementar 101/2000, 

chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), surgiu para regulamentar a Constituição 

Federal brasileira no que se refere à Tributação e ao Orçamento. À luz desse fato, cada uma das 

seções da LRF é detalhada sob uma ótica essencialmente jurídica, comparando-se as mudanças 

instituídas por esta lei com experiências anteriores a 2002 que tentaram normatizar a gestão 

fiscal no Brasil, assim como a legislação correlata em outros países.  

Após a promulgação da LRF, o Sistema Tributário Nacional e as práticas fiscais do 

governo sofreram profundas transformações, dentre as quais está a importante determinação de 

sancionar penalmente o governante que lesar, de alguma forma, as finanças públicas 

(NASCIMENTO; DEBUS, 2002). O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff é exemplo 

cristalino de sanção aplicável ao governante por fraude fiscal (BAPTISTA, 2016). 

Silva (2014) ressalta que o Sistema Tributário Nacional não se restringe ao conjunto 

de tributos existentes no Brasil, mas inclui também o arcabouço jurisprudencial e doutrinário 

que os rege. O estudo foi feito por meio de um levantamento documental relativo à história dos 

tributos, competência para tributar, obrigação, sujeição, fato gerador, dentre outros.  

O autor classifica os tributos, desde o ponto de vista teórico-legal, como fiscais, 

quando têm finalidade unicamente arrecadatória, ou seja, de abastecimento dos cofres públicos; 

parafiscais, quando têm por objetivo manter atividades que não são, a princípio, atribuições do 

Estado, mas que este desenvolve por meio de entidades específicas; e extrafiscais, quando 

utilizados para intervir na economia com fins específicos. Silva (2014) conclui que há 

necessidade permanente de aperfeiçoamento da tributação brasileira, a fim de acompanhar as 

mudanças na sociedade. 

Oliveira (2007) analisa o sistema tributário sob a ótica do Direito Comparado como 

forma de propor soluções que se mostram necessárias diante do comércio internacional 

crescente, dados os conflitos tributários entre países. As famílias jurídicas que integram o 

Direito Comparado mencionadas no estudo são a Common Law, o direito Romano-Germânico, 

o Oriental, e o Islâmico. Utilizando métodos inerentes a essa modalidade do Direito, o autor 

confronta os sistemas tributários americano, canadense, e de diversos países da América Latina.  

As conclusões demonstram que o Brasil tem a maior carga tributária em relação ao 

Produto Interno Bruto (PIB) em comparação com os demais países, bem como quantidade 

excepcionalmente grande de tributos. Assim, o Direito Comparado pode mostrar-se útil para 
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promover a justiça social nos países, melhorar a relação equidade/eficiência, além de viabilizar 

discussões na direção de tornar o modelo tributário brasileiro menos pesado.  

Camargo e Oliveira (2016) utilizaram o mesmo método para examinar a incidência do 

imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas no continente americano e na Europa. No estudo, 

comparou-se a legislação de cada país sobre o tema, os dados referentes à arrecadação, e a 

forma de aplicação deste imposto. 

Os autores afirmam que, em nível constitucional, o imposto assemelha-se em muitos 

países, diferindo, entretanto, na forma de apuração, cobrança e pagamento. As alíquotas mínima 

e máxima observadas foram, respectivamente, de 3% no México e de 50% em Cuba. 

O estudo comparativo concluiu, ainda, que nos continentes norte-americano e europeu 

parte considerável da renda é tributada, havendo, porém, melhor contrapartida governamental 

em termos de serviços públicos de qualidade, o que difere drasticamente do observado na 

maioria dos países latino-americanos. O continente asiático, por sua vez, apresenta grandes 

discrepâncias internas quando se compara países altamente desenvolvidos como China e Japão 

com outros que apresentam pobreza extrema, a exemplo da Índia. Tais contradições encontram 

paralelo na América Latina (CAMARGO; OLIVEIRA, 2016). 

Salvador (2016) faz um estudo crítico a respeito do sistema tributário brasileiro, 

afirmando que são descumpridos os princípios constitucionais basilares de equidade, 

capacidade contributiva e progressividade dos impostos. O estudo propõe-se a analisar o 

Imposto de Renda das pessoas físicas nos anos-calendário de 2007 a 2013, apontando, em uma 

conjuntura de crise fiscal, a necessidade de uma reforma tributária, especialmente instituindo 

tributação maior para a parcela da população que possui os maiores rendimentos.  

Segundo o autor, a concentração de renda e patrimônio é maior do que o divulgado por 

pesquisas domiciliares como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF). Assim, mudanças promovidas a partir do ano 2000 

não alteraram a questão estrutural de distribuição de renda e patrimônio, prejudicando as 

pessoas que vivem de rendimentos oriundos unicamente do trabalho (SALVADOR, 2016). 

Mendes (2008) fez um estudo que compara, de forma bastante ampla, características 

dos sistemas tributários então vigentes no Brasil, Rússia, Índia, China e México. Analisa-se 

capacidade de geração de receitas, eficiência, ou seja, o menor impacto negativo dos tributos 

sobre a economia, equidade, simplicidade, capacidade de gestão pública, harmonia normativa 

internacional e equilíbrio fiscal. A partir dessa análise, segundo o autor, pode-se fazer um 

comparativo mais abrangente que o costumeiramente observado em trabalhos acadêmicos. 

Demonstrou-se que o Brasil possui um sistema arrecadador poderoso, embora haja 
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ineficiência nos gastos públicos. A Índia possui tributação que mais atrapalha a economia do 

que ajuda, mas o país cresce apesar de suas deficiências na área. Brasil, México e Índia 

compartilham a característica de que o setor público é incapaz de investir o que arrecada em 

setores como infraestrutura, energia e transporte.  

A Rússia, embora pratique uma moderna administração tributária desde o fim do 

socialismo, apresenta alta politização no campo fazendário, o que atrapalha seu crescimento 

econômico. A China, por fim, pratica uma descentralização tributária que favorece a guerra 

fiscal e o aumento do custo de cumprimento das regras pelas empresas (MENDES, 2008). 

Verifica-se, assim, a variedade de trabalhos que exploram os sistemas tributários, 

isolada ou comparativamente, a partir de muitos alinhamentos ideológicos, e por meio de 

distintas metodologias. Lamentavelmente, contudo, observa-se que no Brasil ainda é restrita a 

produção de trabalhos sobre tributos por parte do corpo técnico do próprio governo, seja na 

Receita Federal do Brasil, no Ministério da Fazenda, ou na Secretaria do Tesouro Nacional. Há, 

especialmente, uma carência de material estatístico que detalhe os métodos utilizados por esses 

órgãos, indo além da simples divulgação de séries históricas. 

Um dos trabalhos que contemplam em parte esses aspectos é o publicado pela 

Secretaria do Tesouro Nacional no Brasil (BRASIL, 2016d). Trata-se de um documento que 

detalha a sistemática de transferências de recursos tributários entre União, estados e municípios. 

É apresentada, ainda, a conceituação de equilíbrio fiscal, as justificativas constitucionais para 

as transferências legais, discricionárias e voluntárias, a fiscalização delas, bem como alguns 

dados sobre a execução orçamentária das transferências da União em 2014. Embora o trabalho 

não explore profundamente a mecânica estatística por trás da gestão fiscal, pode-se vislumbrar 

boa parte da natureza do sistema tributário brasileiro (BRASIL, 2016d). 

Por outro lado, há países que apresentam condutas exemplares no quesito transparência 

das práticas fiscais e da administração tributária, o que difere de outros ao redor do mundo, 

especialmente do Brasil. Um exemplo é o governo da Itália que, por meio de seu Ministero 

dell’Economia e delle Finanze3, divulga Notas Metodológicas que explicitam muito 

pormenorizadamente seu instrumental econométrico (ITÁLIA, 2017).  

A publicação italiana de 2017 detalha os critérios utilizados para a formulação de 

instrumentos de previsão para a economia como um todo. Os modelos econométricos são 

constantemente atualizados para estarem de acordo com o arcabouço legal italiano, bem como 

para guardar coerência com o quadro de regras fiscais vigentes. 

                                                 
3 Órgão equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil. 
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 Os principais modelos utilizados são: ITEM (Italian Treasury Econometric Model), 

que inclui 371 variáveis macroeconômicas e é considerado um modelo de dimensão média; 

IGEM (Italian General Equilibrium Model), um modelo macroeconômico do tipo neo-

keynesiano; e o QUEST-III con Ricerca e Sviluppo, o mais recente desenvolvido no âmbito da 

Comissão Europeia, mas adaptado à economia italiana. Há, ainda, outros mais tecnológicos, 

como o ORANI-IT4, um modelo computacional geral e multi-setorial que envolve 63 produtos 

de diferentes segmentos, e o MacGEM-IT, um modelo computacional de equilíbrio econômico 

geral, dentre outros (ITÁLIA, 2017). 

Para a previsão de arrecadação tributária, utiliza-se um modelo sui generis 

desenvolvido há mais de 20 anos, que é constantemente atualizado e aperfeiçoado. As previsões 

são feitas no ano corrente sempre para o triênio seguinte. Segundo a Nota Metodológica 

(ITÁLIA, 2017, p. 9, livre tradução), 

 

do ponto de vista operacional, o modelo é constituído de uma série de variáveis de 

aproximação (derivadas do quadro macroeconômico), identificadas individualmente 

para cada imposto e contendo taxas de variação da base de cálculo de cada tributo. A 

escolha das variáveis é efetuada com base em uma avaliação do tipo histórico-

estatístico, tendo em conta, também, a estrutura dos impostos. 

 

Na Costa Rica, Torrealba, Vargas e Oreamuno (2014) realizaram com um amplo estudo 

sobre os sistemas tributários municipais, resultado de uma consultoria externa prestada à Área 

de Fiscalización de Servicios para el Desarollo Local da Controladoría General de la 

República. São descritos impostos municipais, a máquina de arrecadação, o planejamento fiscal 

dos municípios, os processos administrativos fiscais, serviços ao contribuinte, os órgãos e 

instâncias existentes para discussão de legislação e autuações, etc. 

Os autores apontam problemas que se assemelham aos observados no sistema 

tributário brasileiro, tais como o excesso de burocracia, cumulatividade dos impostos, falta de 

pacificação jurídica em alguns temas, e, em geral, falta de instrumentos adequados para a 

previsão de arrecadação. Ainda assim, é notável o esforço empregado neste trabalho para 

examinar os sistemas tributários dos municípios costarriquenses, propondo medidas para 

aprimorá-los e torná-los mais transparentes. 

Embora as iniciativas no campo tributário em outros países estejam em patamares mais 

avançados do ponto de vista teórico e metodológico, conforme se viu nos dois exemplos acima, 

                                                 
4 No Brasil, o modelo ORANI tradicional foi utilizado por Guilhoto (1995), em cujo estudo procurou-se identificar 

o impacto de políticas agrícolas na economia brasileira, e por Ercole (2001), no qual se investigou a relação entre 

políticas setoriais e alterações em políticas fiscais. 
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o governo brasileiro vem gradualmente apresentando algumas medidas legais que podem 

colaborar para o aperfeiçoamento nesta área. É verdade que boa parte das iniciativas encontram 

resistências políticas, mas o simples fato de sua existência já traduz uma conscientização no 

sentido da necessidade de se reestruturar a tributação brasileira. 

Recentemente encaminhado para análise de comissões no Congresso Nacional, tramita 

o Projeto de Lei do Senado 298/2011. A novidade trazida por ele é a criação de um Código de 

Defesa do Contribuinte, cujas finalidades são facilitar o cumprimento das obrigações tributárias 

de cidadãos e de empresas, melhorar a transparência tributária e fiscal, instituir a presunção de 

boa-fé do contribuinte, limitar meios coercitivos de cobrança de tributos, etc. (BRASIL, 2011). 

Ainda na esteira de inovações em matéria tributária no Brasil, o Decreto 8.777, de 11 

de maio de 2016, instituiu a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, buscando 

facilitar a disponibilização de dados da administração direta, autárquica e fundacional, 

especialmente quanto às receitas públicas. Objetiva também o aprimoramento da transparência, 

o desenvolvimento e o controle social no plano da gestão e, no longo prazo, viabilizar uma 

oferta mais integrada de serviços públicos (BRASIL, 2016a).  

A publicação é atualizada periodicamente a fim de manter a fidelidade dos dados à 

realidade, como ocorreu em 2018 por meio da Resolução CTIC/MF nº 011, de 07 de fevereiro 

de 2018, na qual se oficializou a segunda edição da Política de Dados Abertos do Poder Público. 

Essa resolução, cujo plano tem vigência até 31 de dezembro de 2019, teve como principal 

inovação a ampliação de 69 para 111 o número de catálogos disponibilizados pelo Ministério 

da Fazenda para consulta de dados (BRASIL, 2018). 

O apanhado de leituras desta subseção demonstrou que as disparidades entre os países 

não se restringem aos sistemas tributários em si, mas se estendem ao conjunto das leis nacionais, 

às práticas fiscais, à dimensão do compromisso dos governantes para com a sociedade que os 

elegeu, e às consequências dos tributos sobre a economia. Viu-se, também, que a tributação é 

uma prática milenar, e sua abrangência crescente a torna cada vez mais inescapável. 

No Brasil, em que pesem as profundas transformações ocorridas a partir da 

Constituição Federal de 1988, do Código Tributário Nacional, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e de outros dispositivos legais, o sistema tributário ainda permanece complexo, 

engessado e desigual em sua incidência. Ademais, o número de tributos em nosso país é dos 

mais altos observados no mundo, da mesma forma que o montante arrecadado anualmente 

(CAMARGO; OLIVEIRA, 2016; CASTRO, 2016; DAVI et al., 2011; MENDES, 2008; 

POLITI, 2010; SANTOS; ANDRADE; CABRAL, 2016; VARSANO et al., 1998).  

Cordeiro (2016) é enfático ao dizer que os direitos fundamentais tutelados pela 
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Constituição Federal asseguram, na vida prática do cidadão, liberdade, democracia, estado de 

direito e isonomia5. A isso contrapõe-se Mendes (2008), cujo estudo demonstrou justamente 

que a baixa qualidade da tributação sobrecarrega, de um lado, uma fatia dos agentes 

econômicos, ao passo que, de outro, há isenções e benefícios em excesso, ferindo os princípios 

da isonomia e da proporcionalidade6, além de contaminar o processo concorrencial na 

economia. Contribuições para mitigar essa situação e aperfeiçoar o funcionamento do sistema 

tributário são, portanto, sumamente úteis e necessárias. Para colaborar neste sentido, é 

necessário discutir o imposto sob estudo, o que é apresentado a seguir. 

 

2.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) 

 

O Imposto Sobre Serviços (ISS) é também conhecido como Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN). Embora seja facultativo o uso de uma ou outra denominação, 

parece recomendável o uso da primeira, vez que os serviços de comunicação e de transportes 

intermunicipais e interestaduais, por exemplo, sujeitam-se à incidência do Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de competência estadual, ao invés do ISS.  

Dessa forma, a nomenclatura "de qualquer natureza" pode ocasionar, e de fato 

ocasiona, debates a respeito de qual dos impostos deve incidir sobre determinadas atividades 

econômicas, necessitando frequente pacificação jurídica em tribunais superiores, conforme se 

verá mais adiante. Antes de caracterizar o ISS, entretanto, cabe apresentar sua história, que é a 

própria história de seus instrumentos legais.  

 

2.2.1 Histórico legal do ISS 

 

No contexto das reformas tributárias com que se preocupou o governo federal em 

1964, aprovou-se a Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965. Em seu Art. 15, 

determinou-se competência municipal para instituir impostos sobre os serviços, 

independentemente de sua natureza, que não estivessem sujeitos à competência tributária da 

União ou dos estados. O parágrafo único desse artigo, por sua vez, disciplina que somente Lei 

Complementar poderia regulamentar, definir e, principalmente, diferenciar os serviços 

tributados pelo ISS dos tributados pelo ICMS. 

                                                 
5 Princípio constitucional segundo o qual todos são iguais perante a lei (BRASIL, 1988). 
6 A proporcionalidade indica que o legislador só deve instituir tributos cujo valor seja proporcional à capacidade 

contributiva do indivíduo (BRASIL, 1966). 
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Convergindo-se com o que afirma Ferreira (2018), fica claro que a referida Emenda à 

Constituição efetivamente inaugura o Sistema Tributário Nacional atual, uma vez que no ano 

seguinte, em 25 de outubro de 1966, aprovou-se a Lei 5.172/66, que é o Código Tributário 

Nacional (CTN). A propósito desse Código, seus Art. 71, 72 e 73 disciplinaram, incialmente, o 

ISS. Foram revogados, porém, por meio do Decreto-Lei 406, de 31 de dezembro de 1968. 

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, manteve alguns desses instrumentos. Na 

realidade, o Art. 30, em seu inciso III, apenas os reforça, afirmando que cabe aos municípios 

legislar sobre os impostos de sua competência. Tais impostos são, conforme o Art. 156 da 

Constituição: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre Transmissão de 

Bens Inter-vivos (ITBI), e o próprio ISS (BRASIL, 1988). 

Em decorrência da revogação, no CTN, da regulamentação do ISS, aprovou-se em 31 

de julho de 2003 a Lei Complementar 116/03, que é a atual lei nacional de regência do ISS. 

Evidentemente, isso não eliminou a obrigatoriedade de cada município brasileiro elaborar ou 

mesmo ajustar o próprio código tributário. Com esse propósito, Francisco Beltrão recepcionou 

a LC 116/03 em 16 de dezembro de 2003 por meio da Lei Municipal 3.059/03, adequando seu 

Código Tributário Municipal (CTM) – Lei 2.152/93, datado de 10 de dezembro de 1993. 

Em nível nacional, a alteração mais recente sofrida pela LC 116/03 foi a LC 157, de 

29 de dezembro de 2016. Para que não haja desarmonia na hierarquia legal, o Art. 6º dessa lei 

determinou que todos os entes federados deveriam reformar sua legislação correlata no sentido 

de revogar, no prazo de até um ano a partir da data de vigor da LC 157/2016, quaisquer 

disposições que a contrariassem (BRASIL, 2016c). Atendendo a essa determinação, Francisco 

Beltrão aprovou as alterações em seu CTM por meio da Lei 4.516, de 29 de setembro de 2017, 

em plena vigência atualmente. Perpassado o histórico legal do ISS, passa-se a caracterizá-lo.  

 

2.2.2 Caracterização do ISS 

 

O ISS está sujeito a três princípios constitucionais, descritos a seguir, que norteiam as 

leis que o regulamentam, a jurisprudência na área e as práticas fiscais das autoridades 

fazendárias. Objetiva-se, com eles, harmonizar os mecanismos da administração tributária.  

O princípio da legalidade, disposto no Art. 150, I, da Constituição Federal, e no Art. 9º 

do CTN, determina que um imposto pode ser criado ou majorado unicamente por lei. A 

anterioridade, prevista no Art. 150, III, alínea "b" da Constituição, veda a cobrança do ISS no 

mesmo exercício financeiro de publicação da lei que o criou ou majorou. Finalmente, a 

anterioridade nonagesimal, que complementa o princípio da anterioridade, foi trazida pela 
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Emenda Constitucional nº 42/03 e proíbe a cobrança do ISS antes de passados noventa dias da 

data de publicação da lei que o instituiu ou aumentou.  

O ISS tem finalidade fiscal, ou seja, predominantemente arrecadatória. Isso significa 

que seu objetivo é abastecer os cofres municipais, viabilizando as atividades financeiras do 

município (ALEXANDRE, 2015). A prestação do serviço, que é o fato gerador do ISS, é 

descrita por Paulsen (2012, p. 435) como "um fazer em favor de terceiros, específico, como 

objeto mesmo de um negócio jurídico, ou seja, um fazer como fim colimado e não como simples 

meio para outra prestação". Logo, compreender a definição do que é serviço torna-se necessário 

ao entendimento da natureza do próprio imposto. 

Interpretações análogas à observada em Paulsen (2012) são frequentes ao se definir a 

natureza de uma dada transação econômica, a fim de estabelecer se se trata de um serviço ou 

não. É extremamente importante essa definição, pois é a partir dela que se determina qual ente 

terá competência para tributar a mencionada transação. Divergências de interpretações, 

contudo, resultam em questionamentos jurídicos e conflitos fiscais entre municípios e estados 

que só são resolvidos, quando o são, em tribunais superiores. 

A Obrigação de Dar Coisa Certa e a Obrigação de Fazer pertencem ao Direito das 

Obrigações e estão previstas no Código Civil brasileiro, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

em seus artigos 233 e 247, respectivamente (BRASIL, 2002). Se um determinado fato é 

interpretado como gerador de Obrigação de Fazer, no sentido de que um devedor (prestador) 

pratica um ato ou serviço que gera utilidade a um credor (tomador), mediante remuneração, ele 

poderá ser entendido como um serviço, incidindo, pois, o ISS. 

Essa interpretação tem-se mostrado, porém, superficial, limitada, e demasiadamente 

taxativa, por isso vem gradativamente perdendo espaço à medida que a jurisprudência se 

atualiza. Exemplo de revisão ocorrida na delimitação pura e simples de serviço enquanto 

Obrigação de Fazer é o entendimento, com efeito de repercussão geral, firmado no Supremo 

Tribunal Federal (STF) em 2016.  

Em seu voto, o Ministro Relator afirma que é necessária uma interpretação da 

Constituição de forma extensiva e desvinculada do conceito de Obrigação de Fazer, 

considerando as nuances da definição de serviço para fins de tributação. A questão central por 

trás disso é o fato de que a Lei Complementar somente declara, mas não define, o serviço. Em 

outras palavras, há a tipificação do serviço, mas não sua definição abstrata e geral (BRASIL, 

STF, 2016).  

O acórdão de 2016, pretendendo reduzir conflitos dessa natureza, tratou da matéria 

com bastante abrangência. Em interpretação diversa daquela que se restringia à literalidade da 
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Obrigação de Fazer, o serviço passou a ser entendido como o oferecimento de utilidade a um 

agente por parte de um prestador que o faz visando ao lucro, podendo ou não coexistir uma 

entrega de bens físicos, o que antes era sumariamente classificado como Obrigação de Dar, 

eliminando a sujeição ao ISS.  

Essa perspectiva indica que a incidência única e restrita do ICMS sobre a venda de 

algum bem físico, por exemplo, pode ser relativizada, segundo o contexto em que ocorre. Em 

suma, o acórdão lança luz a uma série de impasses com os quais os municípios possam se 

deparar em processos administrativos fiscais, pois fornece um respaldo jurídico mais moderno 

e seguro para nortear suas práticas. 

Por fim, outros elementos relacionados ao ISS, ainda que presentes na maioria dos 

outros impostos, são: competência, sujeição, fato gerador, base de cálculo, alíquota, lançamento 

e recolhimento, os quais são descritos a seguir. 

A competência de cobrança dos tributos, ou seja, a quem cabe sua cobrança, instituição 

e/ou majoração, deve ser definida em lei. Conforme já mencionado, a competência para a 

cobrança do ISS é dos municípios (BRASIL, 1988). Neste caso, portanto, o sujeito ativo da 

obrigação tributária, isto é, aquele que cobra e recebe o imposto, é a Prefeitura Municipal. O 

sujeito passivo é o contribuinte do imposto, e pode ser caracterizado como direto ou indireto. 

O Art. 5º da LC 116/2003 identifica o sujeito passivo direto simplesmente como aquele 

que presta o serviço tipificado na Lei e, em virtude disso, é o contribuinte do imposto. Já o 

sujeito passivo indireto é aquele que, embora não preste o serviço, torna-se responsável pelo 

recolhimento do imposto em lugar do prestador. Tal sujeição encontra-se definida no caput do 

Art. 6º da LC 116/2003, que também faculta aos municípios a possibilidade de legislar sobre a 

delimitação do responsável tributário (BRASIL, 2003). 

Uma vez que a Lei Complementar possibilita aos municípios tal ato, o Art. 49 do 

Código Tributário de Francisco Beltrão estabeleceu a sujeição passiva indireta ao disciplinar a 

forma de pagamento do imposto por meio de retenção na fonte. Esse é o caso em que o tomador 

do serviço passa a ser o responsável pelo recolhimento do imposto em lugar do prestador, 

pagando pelo serviço prestado valor já líquido do imposto e efetuando a quitação do tributo 

posteriormente. 

A LC 116/03 define, em seu Art. 1º, que o fato gerador do ISS é a prestação de 

quaisquer dos serviços elencados na lista anexa à LC 116/037, mesmo não sendo atividade 

                                                 
7 A lista de serviços anexa à LC 116/03, bem como as respectivas alíquotas praticadas em Francisco Beltrão 

determinadas no Art. 32 da Lei Municipal 3.059/03, encontra-se disponível em: 

<http://franciscobeltrao.pr.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Lista-de-Servi%C3%A7os-e-Aliquota.pdf>.  
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principal do prestador. O Art. 7º, por sua vez, define a base de cálculo do ISS como sendo o 

preço do serviço prestado, excetuadas as situações em que do montante total cobrado deverá 

ser abatido o valor do material utilizado na prestação, como é o caso da construção civil e 

demolição, respectivamente itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à lei.  

A alíquota do imposto é o percentual que incide sobre sua base de cálculo, em regra 

geral. A LC 116/03 determina, em seu Art. 8º, alíquota máxima para o ISS de 5% e, no Art. 8º-

A, alíquota mínima de 2% (BRASIL, 2003). O percentual exato dependerá do item de serviço 

no qual a empresa se enquadra. Isso se aplica, porém, somente a empresas que não se encontram 

no regime tributário do Simples Nacional.  

Para as que são optantes do Simples Nacional a alíquota variava, até 31 de dezembro 

de 2017, de acordo com a faixa de faturamento bruto8 das empresas nos doze meses anteriores 

à apuração do imposto (BRASIL, 2006). A partir de 2018, a nova legislação determinou que 

também passaria a fazer deste cálculo os valores de folha de pagamento, de forma que o 

percentual, embora entre 2% e 5%, passou a não mais ter valor rígido (BRASIL, 2016b). 

No caso do ISS mensal incidente sobre o movimento econômico, o lançamento é feito 

por homologação, o que significa que cabe ao contribuinte calcular o montante do tributo 

devido. Feito o cálculo, o contribuinte antecipa o pagamento sem que a autoridade fazendária 

faça qualquer interferência prévia, cabendo no momento somente a fiscalização quanto ao 

procedimento (BRASIL, 1966).  

No entanto, o fisco tem até cinco anos para homologar ou não o imposto declarado 

pelo contribuinte e cujo pagamento foi antecipado. Conforme explica Alexandre (2015, p. 655), 

cabe à autoridade administrativa nesse prazo “verificar a correção do procedimento e, se for o 

caso, homologá-lo, podendo, ainda, lançar de ofício as diferenças porventura devidas”. Nessas 

circunstâncias, cabe o processo administrativo fiscal, levado a cabo por um auditor. Contudo, 

caso não haja manifestação nesse período por parte do Fisco, o imposto considera-se 

automaticamente homologado, não cabendo mais divergências. 

O CTM de Francisco Beltrão também prevê, além do ISS mensal incidente sobre o 

movimento econômico, a modalidade anual, aplicada a profissionais liberais autônomos e a 

sociedades uniprofissionais. Neste caso, o valor do imposto é fixo, pois independe do 

movimento econômico. O cálculo é efetuado com base no valor vigente da Unidade de 

Referência Monetária de Francisco Beltrão (URMFB), que em 2018 é de R$ 48,02, 

                                                 
8 Estas informações constam da Tabela VI da LC 123/06 e são disponibilizadas em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm>.  
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multiplicado pelos valores apresentados no Anexo I do CTM, conforme a atividade do 

contribuinte9.  

O recolhimento, no caso do ISS incidente sobre o movimento econômico, deve ser 

feito por guia até o dia 20 do mês subsequente àquele em que ocorreu a prestação do serviço, 

de acordo com o Art. 49 do CTM. Em relação à modalidade fixa, os dias exatos de vencimento 

são definidos anualmente por decreto baixado pelo executivo municipal.  

Por meio de seu histórico e caracterização, viu-se que o ISS é um imposto complexo e 

passível de discussões as mais variadas. Na busca por solucioná-las, ou mesmo diminuí-las, a 

maior contribuição partiu do STF em 2016, que colaborou com a administração tributária ao se 

debruçar sobre questões conceituais controversas do ISS. Embora possua conteúdo jurídico e 

não estatístico-econométrico, do qual o Brasil carece, esse novo entendimento sinaliza um 

avanço no sentido do aperfeiçoamento do Sistema Tributário Nacional. 

A seguir são apresentados trabalhos, no âmbito internacional e nacional, que trataram 

da previsão econométrica de arrecadação de impostos, inclusive do ISS. São brevemente 

mencionados, ainda, estudos que estimaram modelos de previsão em outras áreas. 

 

2.3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A previsão econômica é um desafio para os pesquisadores, demandando esforços 

contínuos nos processos de planejamento por meio da mitigação das incertezas inerentes aos 

cenários futuros, procurando quantificá-las para auxiliar no processo de tomada de decisões 

(KNIGHT, 1921). Prever, portanto, refere-se ao comportamento futuro de um dado fato, 

extrapolando características passadas e inferindo que elas se repitam no futuro (GOOIJER; 

HYNDMAN, 2006). 

A etimologia da palavra previsão, prae e videre, no latim, indica a intenção de se ver 

algo antes que aconteça. Os termos predição e projeção também são utilizados no mesmo 

sentido. Importa dizer, ainda, que a previsão pode não só representar um fim em si, mas também 

uma fonte de informações para a tomada de decisões, de acordo com um determinado objetivo 

(MORETTIN; TOLOI, 2004). 

A fim de que se atenda ao objetivo proposto, seja conhecer valores futuros, seja 

fundamentar a tomada de decisões, a previsão deve ajustar-se bem aos dados verificados no 

                                                 
9 A tabela para cobrança do ISS nesta modalidade encontra-se disponível em: 

<http://franciscobeltrao.pr.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/C%C3%B3digo-Tribut%C3%A1rio-

Municipal.pdf>. 
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horizonte temporal por vir. A esse bom ajuste dá-se o nome de precisão, eficiência ou eficácia, 

isto é, valores preditos que se aproximam o máximo possível dos observados posteriormente.  

No presente trabalho, os termos precisão, eficiência e bom ajuste do modelo serão 

utilizados como sinônimos, designando um modelo de previsão de boa performance. Conforme 

já dito, isso indica que a diferença entre os valores projetados pelo modelo e os observados ex-

post situe-se o mais próximo de zero quanto possível, com erros puramente aleatórios 

(GUJARATI; PORTER, 2011; HAIR JR. et al., 2009; MORETTIN; TOLOI, 2004). 

Definidos de forma breve os conceitos de previsão, precisão, eficiência e ajuste, passa-

se ao exame de trabalhos empíricos que utilizaram métodos de previsão para tributos. 

Bosi et al. (1999) apresentam um amplo quadro do sistema tributário italiano a partir 

da reforma fiscal ocorrida na Itália em 1997, que passou a vigorar em 1º de janeiro de 1998. 

Com o objetivo de mensurar os impactos sobre diversas variáveis macroeconômicas no período 

pós-reforma, os autores utilizaram um modelo trimestral, com características 

predominantemente keynesianas, desenvolvido pela Prometeia Associazione per le Previsioni 

Econometriche, composta por pesquisadores, consultores e desenvolvedores de softwares para 

bancos, seguradoras e empresas.  

A Reforma Fiscal em vigor a partir de 1998 caracterizou-se pela abolição de alguns 

tributos e criação de outros, cuja receita de arrecadação compensou os que foram extintos. 

Incluiu, ainda, a ampliação da base de cálculo, da abrangência e isenção do imposto sobre a 

renda, tanto da pessoa física quanto da jurídica (ITÁLIA, 2017).  

O modelo estimado no estudo previu arrecadação do imposto sobre a renda menor do 

que o previsto pelo governo italiano em seus documentos oficiais; e, também, aumento de custo 

de capital e trabalho para empresas que necessitam de financiamento e diminuição dos mesmos 

custos para empresas com capacidade de autofinanciamento. O modelo previu, ainda, aumento 

no nível de emprego, do produto, do investimento em maquinário, e da penetração de produtos 

importados no período posterior à reforma (BOSI et al., 1999). 

No Brasil, Cordeiro Júnior (2007) testou duas formas de se fazer previsões da 

arrecadação do Imposto de Renda para o ano de 2006: a metodologia Box-Jenkins e a 

Suavização Exponencial. Estas metodologias foram comparadas com as previsões feitas pelo 

modelo utilizado na Receita Federal. 

Os resultados demonstram que a metodologia Box-Jenkins se sobressaiu na 

capacidade de previsão tanto em relação à de Suavização Exponencial quanto à utilizada pela 

Receita Federal. Contudo, o autor conclui que a previsão classificada como superior apresentou 

acurácia para o prazo de apenas um ano, deteriorando-se posteriormente. Uma importante 
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observação feita é a de que a metodologia Box-Jenkins subestimou a previsão da arrecadação, 

o que é recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o conservadorismo na 

estimação das receitas. 

Neste ponto, é relevante deter-se no termo mencionado, o conservadorismo. As 

previsões para menos estão de acordo com um dos mais importantes Princípios da 

Contabilidade, o da prudência, definido na Seção VII, Art. 10, da Resolução CFC 750/93, de 

29 de dezembro de 1993, cujo Parágrafo Único tem redação dada pela Resolução CFC 1.282/10, 

de 28 de maio de 2010: 

 

Art. 10 – O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os 

componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se apresentem 

alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que 

alterem o patrimônio líquido. 

Parágrafo único – O Princípio da Prudência pressupõe o emprego de certo grau de 

precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas 

condições de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam superestimados 

e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade 

ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. 

 

A arrecadação de ICMS para o estado de São Paulo foi objeto de estudo de Peceguini 

(2001). O autor comparou quatro modelos de previsão de arrecadação utilizando valores 

mensais de 1999 e projetando-os para 2000: o Método Convencional, que faz uso de variáveis 

como crescimento real do PIB tributável e a elasticidade-PIB da arrecadação; a Linha de 

Tendência; a Decomposição Clássica de Série Temporal; e o Autorregressivo. 

Foram classificados, em forma de ranking, os melhores modelos com respeito à 

previsão anual e mensal. Para a previsão mensal, o melhor modelo foi o de Decomposição 

Clássica de Série Temporal. Quanto à projeção anual, o Método Convencional apresentou 

resultados bastante superiores, embora tenha ficado em último lugar nos modelos de alcance 

mensal. O modelo Autorregressivo puro ficou em último lugar para as previsões anuais e em 

penúltimo para as previsões mensais. 

No estado do Espírito Santo, Castanho (2011) utilizou dados da série temporal da 

arrecadação de ICMS entre janeiro de 2000 e dezembro de 2009 para fazer previsões por meio 

do Alisamento Exponencial de Holt-Winters; da metodologia Box-Jenkins com análise de 

intervenção para detecção de mudança estrutural; e de um modelo econométrico causal com 

estrutura dinâmica. O teste de quebra estrutural captou os efeitos da crise econômica mundial 

em dezembro de 2008, o que ensejou a escolha de um modelo com intervenção para reproduzir 

o evento. As conclusões foram que o modelo ARIMA é mais eficaz para análises de curto prazo. 

Queirós (2012) aplicou a metodologia Box-Jenkins para a previsão de arrecadação do 
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ICMS de cinco estados brasileiros: Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os dados 

referem-se ao período de janeiro de 1997 a dezembro de 2011, e a previsão foi testada para o 

ano de 2011, ou seja, dentro da amostra. 

Os modelos estimados foram: SARIMA10 (0,1,1)(0,1,1)12 para o Amazonas, com erro 

de previsão de -3,46%; SARIMA (2,1,0)(0,1,1)12 para a Bahia, com erro de previsão de 1,70%; 

ARIMA (3,1,0) para Goiás, apresentando erro de previsão de 8,16%; SARIMA (0,1,2)(0,1,1)12 

para São Paulo, com erro de previsão de -6,40%; e SARIMA (0,1,2)(0,1,1)12 para o Rio Grande 

do Sul, com erro médio de -0,26%.  

Pessoa, Coronel e Lima (2013) fizeram um comparativo entre os modelos ARIMA e 

ARFIMA11 para a previsão de arrecadação de ICMS em Minas Gerais, entre janeiro de 1998 e 

agosto de 2011. Concluiu-se que o modelo ARIMA apresentou resultados bastante superiores 

de acordo com diversos critérios previstos na literatura, tais como o de Raiz Quadrada do Erro 

Quadrado Médio de Previsão (RQEMP), Erro Absoluto Médio de Previsão (EAMP) e 

Coeficiente de Desigualdade de Theiler (CDT). Por outro lado, o modelo ARFIMA mostrou-se 

mais preciso de acordo com apenas um critério, o de Erro Absoluto Médio Percentual de 

Previsão (EAMPP) (PESSOA; CORONEL; LIMA, 2013). 

O estudo desenvolvido por Silva et al. (2014) objetivou prever as receitas tributárias 

próprias nos municípios mais populosos do estado da Bahia, utilizando os dados mensais de 

2000 a 2011. Comparou-se a capacidade preditiva da metodologia Koyck com o modelo então 

empregado pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF) da Bahia.  

As conclusões indicam a proeminência do modelo Koyck em relação ao utilizado pela 

SOF, uma vez que o erro médio deste último foi de 13,21%, enquanto a metodologia proposta 

pelos autores apresenta erro médio da ordem de 8,87%, com precisão em cento e quatro dentre 

os cento e catorze períodos projetados (SILVA et al., 2014). 

De forma direcionada ao Imposto Sobre Serviços, sobre o qual repousa o enfoque do 

presente trabalho, Silva e Rocha (2002) testaram a capacidade de previsão de três distintos 

modelos utilizando dados do município do Rio de Janeiro, RJ, no período de janeiro de 1995 a 

dezembro de 2001: o de Tendência Mensal, o de Alisamento Exponencial (Holt-Winters) e o 

SARIMA (Box-Jenkins). Os dois últimos apresentaram excelente performance, com erros 

médios de 0,28% e 0,91%, respectivamente. 

Rocha (2003) investigou modelos de previsão de arrecadação de ISS no Rio de Janeiro, 

                                                 
10 O nome SARIMA indica um processo sazonal autorregressivo integrado de médias móveis. O número 12 após 

o segundo parêntese remete sazonalidade anual (GUJARATI; PORTER, 2011). 
11 Autorregressivo fracionário integrado de médias móveis (PESSOA; CORONEL; LIMA, 2013). 
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fazendo uso dos modelos de Decomposição Clássica, o de Holt-Winters, e o SARIMA 

(metodologia Box-Jenkins). Por meio do Teste de Chow, observou-se uma quebra estrutural na 

série em torno de 1995, e em razão disso o autor excluiu os dados anteriores a este ano. A 

previsão foi feita para 2001. As conclusões são de que os três modelos, com destaque para o 

SARIMA, demonstraram-se bastante acurados, pois os erros médios não ultrapassaram 1%. 

Também tratando do ISS, elenca-se o trabalho desenvolvido por Caldart (2005). 

Investigando a arrecadação deste imposto em Caxias do Sul, RS, ao longo do período de janeiro 

de 1996 a abril de 2005, chegou-se a um modelo ARI (13,1,0), com capacidade muito precisa 

de previsão de curto prazo. O erro médio foi da ordem de -0,65%. A título de comparação, o 

autor afirma que os métodos tradicionais em uso até então no município apresentaram, ao longo 

de todo o período em análise, erros que variaram entre 5% e 45%.  

Queiroz et al. (2015), utilizando a metodologia Box-Jenkins, estimaram a previsão de 

arrecadação de ISS para três municípios brasileiros com alguns dos maiores Produtos Internos 

Brutos do país à época do estudo: Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre. A base dos dados 

compreende a arrecadação mensal do ISS de 2005 a 2012, e a projeção foi feita para o 2013. 

O modelo com melhor desempenho foi do tipo SARIMA, com erros médios de 

previsão de 1,09%, 2,55% e 1,21%, para Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre, 

respectivamente. Comparativamente com os valores projetados pelas prefeituras, apenas em 

Manaus o modelo estimado apresentou performance inferior (QUEIROZ et al., 2015). 

Outros trabalhos desenvolvidos em numerosas áreas, nacional e internacionalmente, 

também fizeram uso do instrumental econométrico para prever diversas variáveis de interesse, 

alguns deles discutindo, também, aspectos metodológicos relativos à previsão em si. No Brasil, 

ressaltam-se trabalhos nas seguintes áreas: demanda na área de assistência técnica de 

computadores pessoais (WERNER; RIBEIRO, 2003); previsões de demanda de leitos 

hospitalares (SOUZA, 2006; LEITE, 2015); câmbio e preço das commodities brasileiras 

(MARGARIDO; SERIGATI; PEROSA, 2010); previsão de casos de dengue (LIZZI; 2012); e 

vendas brasileiras no varejo (LAZIER, 2013). 

Internacionalmente, há trabalhos nos seguintes campos: níveis de emprego, 

desemprego, salários, preços e outras variáveis na província do Québec, Canadá (DAGENAIS, 

1973); estimação econométrica por meio do algoritmo de maior gradiente (algorithme de la 

plus grande pente), nele procurando um modelo preditivo de boa convergência global e 

individual (TERRAZA, 1981); discussão de aspectos econométricos na determinação de um 

modelo ideal para a previsão no âmbito das séries temporais (GIANNINI, 1982); preço médio 

de ações por meio do Indice Comit Globale, criado pela Banca Commerciale da Bolsa de 
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Valores italiana (CASARIN; GUDERZO, 2001); potencialidades e limitações de diversos 

modelos econométricos aplicados à previsão de importações francesas de bens e serviços 

(CHEVILLON, 2005); impactos direto, indireto, de substituição, e de tendência das despesas 

públicas nas regiões centro-Norte e Mezzogiorno na Itália (DELLE MONACHE, 2006); 

previsão da taxa de câmbio euro/dólar (EUR/USD) (DE CON; LIENS; JORDÁN, 2016); 

flutuações no preço do petróleo bruto do tipo Brent (MENSAH, 2016); discussão das previsões 

feitas pela Survey of Professional Forecasters, no âmbito do Banco Central americano, em 

diversas áreas macroeconômicas (TEDESCO, 2016); e previsão e evolução do consumo de 

energia elétrica no Senegal (DIAGNE, 2017). 

Esse exame bibliográfico apresentou estudos que exploram os dois grandes eixos sobre 

os quais se assenta o presente trabalho: o primeiro deles refere-se ao sistema tributário, de modo 

geral, e ao ISS, em particular. Ganha relevo o estudo na área tributária quando se analisa o peso 

que o Estado representa na vida da sociedade brasileira (REZENDE, 2006), especialmente 

porque o poder impositivo do Fisco tem reflexos na vida de cada um dos cidadãos. O segundo 

eixo deste estudo, por sua vez, volta-se para a previsão econométrica.  

Aliar o instrumental de que dispõe a econometria a temas relevantes como a 

arrecadação tributária é de grande utilidade para a administração pública. É nessa direção que 

o presente trabalho pretende se colocar, oferecendo uma ferramenta capaz de prever com 

mínima margem de erro a arrecadação do principal imposto de Francisco Beltrão. Para 

fundamentar a construção deste modelo passa-se, no próximo capítulo, à descrição da base de 

dados e aos aspectos relativos às séries temporais e à metodologia Box-Jenkins. 
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3 METODOLOGIA  

 

No último capítulo foram abordadas questões referentes ao funcionamento dos 

sistemas tributários nacional e internacional, e ao ISS, que é objeto de estudo deste trabalho. 

Foram apresentados, ainda, trabalhos voltados à previsão econométrica, incluindo os que 

utilizam a metodologia Box-Jenkins. Assim, a leitura da seção anterior fornece o ferramental 

para que se avance no detalhamento das séries temporais e do processo de previsão.  

Este capítulo está dividido da seguinte forma: inicialmente, a fonte de dados será 

identificada e delimitada. Além disso, a receita tributária recente de Francisco Beltrão será 

apresentada, a fim de demonstrar o peso orçamentário do ISS no município. Posteriormente, os 

aspectos econométricos e estatísticos das séries temporais serão discutidos. Em um terceiro 

momento, será apresentada a metodologia Box-Jenkins, utilizada para a modelagem da série 

temporal sob estudo. 

 

3.1 DADOS DA PESQUISA 

 

Os dados utilizados neste trabalho referem-se aos valores mensais de arrecadação do 

ISS no período compreendido entre agosto de 2003 e dezembro de 2016, em Francisco Beltrão, 

Paraná, totalizando 16112 observações. A previsão será feita para o ano de 2017 e posteriormente 

comparada com os dados realizados por meio do erro percentual médio anual (EPMA).  

Optou-se por este horizonte temporal em virtude de duas alterações legislativas: a Lei 

Complementar 116/03, em vigor desde 31 de julho de 2003, e a Lei Municipal 4.516/2017, em 

vigor a partir de 1º de janeiro de 2018. Eventos desta natureza podem promover alterações na 

arrecadação. Dessa forma, estas duas expressivas mudanças legislativas foram consideradas 

adequadas para a determinação dos limites da amostra sob estudo. 

Os valores da arrecadação estão em reais e expressos em termos nominais, ou seja, não 

corrigidos pela inflação. Isso se justifica pelo fato de que ao gestor público têm relevância tão-

somente os valores correntes, capazes de cobrir as despesas atuais (CALDART, 2005).  

Cumpre ressaltar que a necessidade ou não de se deflacionar uma série temporal de 

tributos é objeto de controvérsia entre pesquisadores. Tanzi (1969) desenvolveu um estudo em 

que se demonstrou justamente o efeito inflacionário sobre as receitas tributárias, o que ficou 

                                                 
12 Esta quantidade de observações satisfaz ao que propõem os autores da metodologia utilizada neste trabalho. 

Segundo eles, “se for possível, pelo menos 50, mas preferivelmente 100 observações ou mais devem ser usadas” 

Box, Jenkins e Reinsel (2008, p. 17, livre tradução). 



23 

 

conhecido como Efeito Tanzi.  

Segundo o autor, a defasagem (vacatio) existente entre o fato gerador do tributo e o 

momento em que o Estado efetivamente o arrecada faz com que as receitas públicas sofram 

oscilações defasadas, decorrentes puramente de desvalorização monetária e não de alterações 

da atividade econômica.  

Em que pese a aplicação desse disseminado estudo, no presente caso converge-se com 

Caldart (2005), e a série não foi deflacionada. Admite-se que, pelo fato de o ISS ser um imposto 

de finalidade puramente arrecadatória (SILVA, 2014), o período entre a ocorrência do fato 

gerador, a sua arrecadação e efetiva aplicação tende a ser muito pequeno. Impactos de 

movimentos de preços nesse intervalo podem ser considerados, portanto, insignificantes, ao 

contrário do que ocorre com impostos de arrecadação anual como o Imposto de Renda, por 

exemplo. 

Os dados, assim como define Mattar (2005), são secundários e fornecidos por uma 

fonte governamental. No caso presente, trata-se da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. 

Nesse aspecto, é de se mencionar que os dados são públicos por força da Lei Complementar 

131/09, a qual obriga os entes públicos a disponibilizar, em tempo real, informações a respeito 

de sua execução financeira e orçamentária (BRASIL, 2009), o que também evita a ocorrência 

de missing observations13. A divulgação dos números é de responsabilidade do Departamento 

de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão (FRANCISCO BELTRÃO – 

Prefeitura Municipal, 2018).  

As informações referentes à arrecadação municipal estão disponíveis no Portal da 

Transparência do município de Francisco Beltrão, e integram os balanços e demonstrações 

financeiro-orçamentárias do poder público, mais especificamente o denominado Anexo 2 do 

Orçamento – Receita por Categorias14.  

Desse demonstrativo constam, ainda, todas as demais receitas do município, conforme 

sua origem. A ora utilizada é parte das Receitas Correntes – Receitas Tributárias – Impostos. O 

código da receita que identifica o ISS nas peças contábeis é o 1.1.1.3.05.00.00.00.  

Importante dizer que cada imposto é lançado com um código diferente no 

demonstrativo que contém a receita total de arrecadação, de maneira que o montante entra nos 

cofres públicos como recurso livre. Porém, a Constituição Federal determina que, do total das 

receitas tributárias dos municípios brasileiros, 15% deve ser aplicado em ações e serviços na 

área da saúde e 25% em ensino e valorização dos profissionais da educação (BRASIL, 1988).  

                                                 
13 Dados faltantes na série. 
14 Em: <http://187.60.222.252:7474/transparencia/anexo02ReceitasPorCategoria/receitaPorCategoria>. 
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Assim, uma vez ingressados nos cofres, esses valores deixam de ser recursos livres e 

passam a ter destinação vinculada (obrigatória). No caso dos demonstrativos contábeis de 

Francisco Beltrão, esses percentuais são denominados Fonte 104, que destaca os 25% para 

educação, e Fonte 303, referente aos 15% destinados à saúde. Resta evidente que, para a 

estimação feita neste trabalho, utilizar-se-á o total do valor mensal arrecadado de ISS, 

desconsiderando essa segregação de receitas decorrente da vinculação. 

Descrita a fonte e a natureza dos dados, demonstra-se, na Tabela 1, a receita tributária 

arrecadada em Francisco Beltrão, entre 2013 e 2017, desagregada em impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. Embora o Imposto de Renda (IR) não seja originalmente um imposto 

municipal, ele aparece nas receitas tributárias municipais por advir diretamente de retenção na 

fonte, e não de repasses indiretos por parte da União, conforme disposto em lei. Dessa forma, 

o montante arrecadado não chega a sair dos cofres municipais para retornar posteriormente. 

 

Tabela 1 – Arrecadação de cada tributo municipal, de 2013 a 2017 

DESCRIÇÃO DA RECEITA 2013 2014 2015 2016 2017 

   Impostos 23.507.135,06 26.336.570,46 29.724.320,84 32.937.892,79 35.345.444,55 

      IPTU 6.234.575,65 6.921.328,76 7.683.571,62 8.618.774,68 9.570.559,34 

      IR 2.640.973,76 3.211.482,77 4.355.072,96 5.656.792,37 6.616.646,99 

      ITBI 4.147.484,81 4.603.371,98 5.009.318,58 4.507.398,68 4.694.326,14 

      ISS 10.484.100,84 11.600.386,95 12.676.357,68 14.154.927,06 14.463.912,08 

   Taxas 4.288.602,71 4.481.438,08 4.854.942,03 5.343.162,90 6.164.950,82 

   Contribuição de melhoria 657,32 4.277,41 28,40 0,00 0,00 

Receita tributária total (R$) 27.796.395,09 30.822.285,95 34.579.291,27 38.281.055,69 41.510.395,37 

Fonte: Elaborada pelo autor, com dados do Portal da Transparência de Francisco Beltrão, 2018. 

 

O valor arrecadado em impostos é o mais alto dentre as receitas tributárias, seguido 

das taxas e da contribuição de melhoria. Interessante observar que nos anos de 2016 e 2017 não 

houve arrecadação deste último tributo, indicando que melhorias estruturais eventualmente 

feitas no município foram possivelmente custeadas por outras fontes de recursos. 

Em relação ao total de impostos, o ISS representou 44,60%, 44,05%, 42,65%, 42,97% 

e 40,92% em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, respectivamente. Mesmo do total das receitas 

tributárias, aqui incluídas as taxas e a contribuição de melhoria além dos impostos, o ISS ainda 

se destaca, tendo representado sozinho uma média de 36,77% no período. 

Assim, dado o peso arrecadatório que o ISS representa, é relevante estudá-lo e buscar 

um meio de prever sua arrecadação de forma precisa, a fim de auxiliar o município no 

planejamento de sua aplicação e viabilizar o cumprimento do disposto na Constituição Federal 

e nas leis correlatas, especialmente na LRF. 
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3.2 PRINCÍPIOS DA ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS LINEARES 

 

Esta seção apresentará os aspectos relativos à análise de séries temporais lineares. É 

importante mencionar, conforme destacam Gujarati e Porter (2011), que o estudo nessa área é 

complexo e vasto. Alguns elementos conceituais, porém, são indispensáveis, e seu breve exame 

já é capaz de fornecer a base para sua compreensão. É a isso que se dedicam as seguintes 

subseções, iniciando-se pela definição das séries temporais, seguindo-se questões que se 

afunilam em direção à metodologia Box-Jenkins. 

 

3.2.1 Definição de séries temporais 

 

As séries temporais são definidas por Lange (1963) como o material estatístico que 

representa o curso de processos econômicos ou de outra natureza, na forma de dados arranjados 

no tempo. Importante constatação feita pelo autor, com impacto direto sobre o processo de 

previsão, refere-se ao fato de que quanto menor for o intervalo de análise na série temporal, 

mais fácil se torna tirar conclusões precisas a respeito dela (LANGE, 1963). Isso indica que 

quando o horizonte temporal da previsão é curto, ela se torna menos deteriorada. 

Gujarati e Porter (2011, p. 45) conceituam séries temporais como um “conjunto de 

observações dos valores que uma variável assume em diferentes momentos de tempo”. 

Afirmam, ainda, que a periodicidade dos dados é definida de acordo com o intervalo de coleta 

dos mesmos, ou seja, diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, etc.  

Morettin e Toloi (2004), por sua vez, diferenciam as séries temporais discretas, quando 

os dados são obtidos em intervalos de tempo iguais, das contínuas, quando não há esse limite. 

Nesse caso, os dados devem ser amostrados e/ou acumulados em dados discretos, ou seja, em 

intervalos de tempo iguais, para que possam ser usados na modelagem econométrica.  

Chatfield (2000), convergindo com Morettin e Toloi (2004), afirma que na maior parte 

das vezes os dados econômicos são discretos. É importante mencionar, ainda, que 

frequentemente a modelagem das séries temporais envolve variáveis e procedimentos oriundos 

da teoria econômica.  

O estudo das séries temporais pode objetivar: investigar os fatores ou mecanismos que 

geraram a série temporal; prever valores futuros da série no curto ou no longo prazo; descrever 

o comportamento da série; e encontrar periodicidades nos dados. Em qualquer dessas situações, 

os modelos probabilísticos, também denominados estocásticos, constroem-se “no domínio 

temporal ou de frequências” (MORETTIN; TOLOI, 2004, p. 3). 
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Harvey (1993) afirma que são dois os aspectos relevantes para se estudar uma série 

temporal: o primeiro refere-se à análise, ou seja, ao arrolamento das propriedades do conjunto 

de dados, destacando suas características mais relevantes. Em segundo lugar está a modelagem, 

isto é, o estabelecimento de uma ferramenta capaz de prever os dados futuros da série. 

Na seara das séries temporais univariadas, a metodologia Box-Jenkins diverge no 

sentido de que é possível encontrar um modelo construído sobre os dados da própria série 

temporal, sem estabelecer relacionamentos com variáveis exógenas. Disso se depreende que 

fatores externos não alteram nem interferem no modelo, podendo ser desconsiderados 

(CHATFIELD, 2000; MORETTIN; TOLOI, 2004; VANDAELE, 1983). 

Entende-se, assim, que encontrar modelos preditivos construídos sobre a própria série 

mostra-se um processo menos complexo, pois aqueles que envolvem variáveis externas podem 

oferecer o risco de que o pesquisador deixe de fora algum elemento importante, ou mesmo 

inclua variáveis desnecessariamente, contrariando o princípio da parcimônia15, colocado como 

de extrema relevância no âmbito da metodologia Box-Jenkins (BOX; JENKINS, 1978). 

 

3.2.2 Processos estocásticos 

 

Maddala (2003) define a palavra ‘estocástico’ como algo relativo à mudança, o que 

quer dizer que um determinado fenômeno se altera no decorrer do tempo obedecendo a uma lei 

probabilística. Gujarati e Porter (2011) explicam que, de acordo com sua origem grega stokhos, 

o mencionado termo significa alvo ou centro do alvo. Isso difere de um processo determinístico, 

no qual os fenômenos evoluem de acordo com leis matemáticas precisas, não admitindo 

aleatoriedade. O processo estocástico apresenta-se, por conseguinte, como uma função aleatória 

(MORETTIN; TOLOI, 2004). 

Os dados observados de uma série temporal são realizações particulares de todas as 

possibilidades de um processo estocástico. Nesse contexto, poder-se-ia dizer que o ISS, por 

exemplo, é um processo estocástico, e que os valores da arrecadação observados em um 

determinado período são realizações específicas desse processo, ou seja, uma amostra. Dessa 

forma, utiliza-se a realização dos dados para fazer inferências sobre o processo estocástico que 

está por trás da série temporal como um todo (GUJARATI; PORTER, 2011). 

Os processos estocásticos podem ser estacionários ou não-estacionários (GUJARATI; 

PORTER, 2011; MORETTIN, TOLOI, 2004), conforme será definido subsequentemente. 

                                                 
15 A definição teórica do princípio da parcimônia consta da subseção 3.3.2 deste trabalho. 
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3.2.2.1 Processo estocástico estacionário e não-estacionário 

    

O processo estocástico pode apresentar estacionariedade restrita (forte, ou de primeira 

ordem) ou ampla (fraca, ou de segunda ordem). Antes, porém, é necessário compreender o que 

significa estacionariedade.  

É condição necessária, especialmente para o fim de se fazer previsões, que a série 

apresente estacionariedade, sob pena de comprometer a confiança do modelo quando são feitas 

inferências sobre dados futuros. Segundo Gujarati e Porter (2011, p. 734), uma série é 

estacionária 

   
[...] se sua média e variância forem constantes ao longo do tempo e o valor da 

covariância entre os dois períodos de tempo depender apenas da distância, do intervalo 

ou da defasagem entre os dois períodos e não o tempo real ao qual a covariância é 

computada. 

 

Dessa forma, conforme já explicitado, qualquer modelo estimado em uma série não-

estacionária pode comprometer as previsões, em decorrência de que seu comportamento só 

poderia ser estudado no período em questão. Nesse caso, seria impossível a generalização para 

outros períodos (GUJARATI; PORTER, 2011).  

Morettin e Toloi (2004) afirmam que uma série 𝑌 mostra-se estacionária quando ela se 

desenvolve ao longo do tempo de forma que a escolha de um ponto de origem não se mostra 

relevante. Isso significa que as características de um período 𝑌(𝑡+ 𝑘), independentemente de 𝑘, 

mostram-se as mesmas de 𝑌(𝑡)
16. 

A estacionariedade restrita apresenta-se quando, para quaisquer 𝑡(1),...,𝑡(𝑛) 

pertencentes ao conjunto de variáveis da série temporal 𝑇, nenhuma de suas características se 

altera no processo estocástico 𝑌 = {𝑌(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇} ao longo do tempo, ou seja, 𝐹(𝑦1, … , 𝑦𝑛; 𝑡1 +

𝑘, … , 𝑡𝑛 + 𝑘) = 𝐹(𝑦1, … , 𝑦𝑛; 𝑡1, … , 𝑡𝑛) (MORETTIN; TOLOI, 2004). Para Gujarati e Porter 

(2011), a estacionariedade restrita se dá quando todos os momentos da distribuição de 

probabilidade, não somente a média e variância, são iguais ao longo do tempo.  

Ocorre, entretanto, que tal forma de estacionariedade é extremamente rara. 

Consequentemente, a análise deve partir da premissa de que os processos estocásticos sejam 

fracamente estacionários, como geralmente se observa em séries temporais econômicas.  

Há estacionariedade fraca quando o processo apresenta: média 𝐸(𝑌𝑡) =  𝜇, constante, 

                                                 
16  Em séries temporais, 𝑡 representa o momento presente, e 𝑘 indica um período futuro distante de 𝑡 em 𝑘 períodos. 

Em alguns casos, o período futuro também pode ser representado por ℎ. 
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para qualquer 𝑡; variância 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡) = 𝐸(𝑌𝑡 −  𝜇 )2 = 𝜎2, constante e finita, para qualquer 𝑡; e 

covariância 𝛾𝑘 = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇)(𝑌𝑡+𝑘 − 𝜇). O termo 𝛾𝑘 indica que a covariância (ou 

autovariância) na defasagem 𝑘 é a covariância observada entre 𝑌𝑡 e 𝑌𝑡+𝑘.  

Assim, a média, a variância e covariância são constantes tanto no tempo 𝑌𝑡 quanto no 

𝑌𝑡+𝑘, independentemente de onde a mensuração tem início e fim ao longo da série de dados. 

Isso significa que a série temporal tenderá, ao longo do tempo, a retornar para seu valor médio, 

gravitando em torno dele com amplitude constante (GUJARATI; PORTER, 2011; MORETTIN; 

TOLOI, 2004; QUEIRÓS, 2012; VANDAELE, 1983).  

Por outro lado, a ausência de estacionariedade faz com que somente seja possível 

estudar o comportamento de uma série temporal dentro dela mesma, inviabilizando a previsão 

para fora da amostra. Portanto, é absolutamente importante testar por meio de métodos 

específicos ou por inspeção visual dos gráficos se a estacionariedade está presente, embora 

quase nunca esteja. Oportunamente serão apresentados os testes apropriados, assim como os 

procedimentos a serem tomados em circunstâncias de não-estacionariedade. 

A propósito dos processos estocásticos não-estacionários, em que a média, a variância 

e a covariância não são constantes ao longo do tempo, a situação mais comum é o modelo de 

passeio aleatório. Nesse caso, à medida que o tempo passa, 𝑌𝑡 tenderá a oscilar em uma distância 

𝑢𝑡 com amplitude crescente (GUJARATI; PORTER, 2011; MORETTIN; TOLOI, 2004). 

O passeio aleatório sem deslocamento ocorre quando 𝑌 no instante 𝑡 depende do valor 

observado no período imediatamente anterior, ou seja, 𝑌𝑡−1, mais um choque puramente 

aleatório, 𝑢𝑡. Depreende-se, aqui, que se trata de um processo autorregressivo. Formalmente, 

tem-se que (GUJARATI; PORTER, 2011): 

 

 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡
17 (1) 

 

De forma geral: 

 

 𝑌𝑡 = 𝑌0 + ∑ 𝑢𝑡 (2) 

 

No caso do passeio aleatório sem deslocamento, a variável no tempo presente depende 

de seu valor inicial e do somatório de todos os choques aleatórios ocorridos até o momento. 

                                                 
17 Por analogia, 𝑌1 = 𝑌0 + 𝑢1; 𝑌2 = 𝑌1 + 𝑢2 = 𝑌0 + 𝑢1 + 𝑢2; 𝑌3 = 𝑌2 + 𝑢3 = 𝑌0 + 𝑢1 + 𝑢2 + 𝑢3; etc. 
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Tirando-se a esperança e calculando a variância, observa-se que: 

 

 𝐸(𝑌𝑡) = 𝐸 (𝑌0 + ∑ 𝑢𝑡) = 𝑌0 (3) 

 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡) = 𝑡𝜎2 (4) 

 

Isso indica que a média de 𝑌 é igual seu valor inicial, o qual é constante. Note-se, 

contudo, que a variância cresce conforme aumenta o 𝑡, o que é grave, pois a condição de 

estacionariedade não é respeitada. 

Ainda dentre os processos estocásticos que não apresentam estacionariedade, está o 

passeio aleatório com deslocamento. Nesse caso, além do choque aleatório 𝑢𝑡, a variável 𝑌𝑡 

sofre um deslocamento em virtude da presença de outro parâmetro, 𝛿, que pode ser positivo, 

ocasionando deslocamento para cima, ou negativo, ocasionando deslocamento para baixo. De 

acordo com Gujarati e Porter (2011): 

 

 𝑌𝑡 = 𝛿 + 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 (5) 

 

Ou, alternativamente: 

 

 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = ∆𝑌𝑡 = 𝛿 + 𝑢𝑡 (6) 

 

Demonstrando que 𝑌𝑡 pode deslocar-se de acordo com o sinal de 𝛿. Aqui também a 

condição de estacionariedade é violada, pois a média e a variância alteram-se (aumentam) no 

decorrer do tempo: 

 

 𝐸(𝑌𝑡) =  𝑌0 + 𝑡𝛿 (7) 

 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡) = 𝑡𝜎2 (8) 

 

Dessa forma, por não apresentarem estacionariedade, os passeios aleatórios com e sem 

deslocamento são processos a partir dos quais não é possível fazer previsões, uma vez que a 

média e a variância aumentam com o tempo. Oportunamente será demonstrado que, em geral, 

as primeiras diferenças da série são capazes de estabilizar essas medidas, tornando a série 

estacionária. A seguir, é discutido outro importante elemento na modelagem de séries 

temporais: a condição de ruído branco. 
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3.2.3 Ruído branco 

 

O ruído branco (RB), também conhecido como innovation process (QUEIRÓS, 2012) 

ou white noise, é de extrema importância no estudo das séries temporais. A estacionariedade 

pode ser constatada, por exemplo, pelo exame do correlograma do termo de erro 휀𝑡. Caso a 

autocorrelação gire em torno de zero, poder-se-á dizer que a série é provavelmente estacionária, 

pois o ruído é branco. Caso contrário, não haverá estacionariedade, e a análise fica prejudicada. 

Erros serialmente correlacionados comprometem gravemente a previsão, oferecendo um ajuste 

ruim aos dados observados. 

Formalmente, pode-se dizer que um termo de erro 휀𝑡 é um RB se, e somente se, 

apresentar: média 𝐸(휀𝑡) = 0, ∀ 𝑡; variância 𝐸(휀𝑡
2) =  𝜎2, ∀ 𝑡; e covariância 𝑐𝑜𝑣(휀𝑡, 휀𝑡−𝑘) = 0, 

∀ 𝑘 ≠ 0 (CHEVILLON, 2005; GUJARATI; PORTER, 2011; MORETTIN; TOLOI, 2004). 

Isso significa, respectivamente, que sua média deve ser igual a zero, que a variância 

deve ser constante, e que os termos de erro não podem ser serialmente correlacionados ao longo 

do tempo. Vale lembrar que essa é uma das hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear 

(MCRL) (GUJARATI; PORTER, 2011). 

Respeitadas essas condições, o RB apresentar-se-á na série 𝑌𝑡 de forma independente 

e identicamente distribuída (𝑖𝑖𝑑)18, com esperança igual a zero e variância finita. Se, 

adicionalmente, houver normalidade no processo, tem-se um RB gaussiano (TSAY, 2010). De 

acordo com Morettin e Toloi (2004), o processo RB que segue uma distribuição normal, com 

média zero e variância constante, é dado por: 

 

 휀𝑡 ~ 𝑅𝐵 (0, 𝜎𝜀
2) (9) 

 

Ou, alternativamente: 

 

 
휀𝑡 ~ 𝑖𝑖𝑑 (0, 𝜎𝜀

2) 

 
  (10) 

No caso expresso em (10), tem-se um processo puramente aleatório. 

 

 

 

                                                 
18 Indica que os termos de erro são não-correlacionados, ou seja, 𝑐𝑜𝑣{휀𝑡 , 휀𝑠} = 0, 𝑡 ≠ 𝑠. 
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3.2.4 Função de Autocorrelação (FAC) e Função de Autocorrelação Parcial (FACP) 

 

De acordo com Tsay (2010), a correlação observada entre valores correntes e passados 

tem papel central no estudo das séries temporais. No âmbito da metodologia Box-Jenkins, é por 

meio dos gráficos da Função de Autocorrelação (FAC) e da Função de Autocorrelação Parcial 

(FACP) que se pode identificar a ordem dos processos de médias móveis e autorregressivos. 

A autocorrelação é definida como o grau de relacionamento entre observações em 

diferentes pontos em uma série temporal. Pressupõe-se, à luz das hipóteses do MCRL, que os 

termos de erro não sejam correlacionados, isto é, que 𝐸(𝑢𝑖, 𝑢𝑗) = 0, para 𝑖 ≠ 𝑗. Por outro lado, 

quando 𝐸(𝑢𝑖, 𝑢𝑗) ≠ 0, ainda que 𝑖 ≠ 𝑗, há autocorrelação, e a previsão efetuada nessas 

circunstâncias pode não ter confiabilidade (GUJARATI; PORTER, 2011). 

As correlações são positivas quando há a tendência de que as observações se 

apresentem acima do valor médio da série. Analogamente, a correlação negativa ocorre quando 

os valores observados tendem a estar abaixo da média da série (BROCKWELL; DAVIS, 1991). 

A análise da FAC possibilita, ainda, a verificação da existência de estacionariedade. 

De acordo com Gujarati e Porter (2011) e Queirós (2012), a FAC com defasagem 𝑘, denominada 

𝜌𝑘, é dada por: 

 

𝜌𝑘 =
𝛾𝑘

𝛾0

=
𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+𝑘)

√𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑡)𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑡+𝑘)
=

𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+𝑘)

𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑡)
=

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑘

𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎
 (11) 

  

Se o processo for fracamente estacionário, 𝜌𝑘 = 0, tal que 𝑘 > 0, 𝑋𝑡 é não serialmente 

correlacionado. Para que se façam inferências a respeito de 𝜌𝑘, admite-se um estimador 

consistente19 𝜌1. Nesse caso, quando 𝑋𝑡 for 𝑖𝑖𝑑, atendem-se às condições de que 𝐸(𝑋𝑡
2) < ∞, 

tal que 𝜌1 tenha distribuição assintoticamente20 normal, com média zero e variância 1 𝑇⁄ . 

Em relação à estacionariedade, alternativamente pode-se testar, de acordo com Tsay 

(2010), a hipótese nula de que o coeficiente 𝜌 seja igual a zero (𝐻0: 𝜌𝑘 = 0), contra a hipótese 

alternativa de que seja diferente de zero (𝐻1: 𝜌𝑘 ≠ 0). O teste se dá com base na estatística 𝑡. 

Pode-se, ainda, testar a significância conjunta do coeficiente 𝜌, ou seja, testa-se a hipótese nula 

𝐻0: 𝜌1 = ⋯ = 𝜌𝑚 = 0 contra a hipótese alternativa 𝐻1: 𝜌1 ≠ ⋯ ≠ 𝜌𝑚 ≠ 0, por meio da 

                                                 
19 Diz-se estimador consistente quando ele se aproxima do verdadeiro valor do parâmetro populacional à medida 

que o tamanho da amostra cresce (GUJARATI; PORTER, 2011). 
20 Quando o número de observações tende ao infinito, ou seja, 𝑛 → ∞ (GUJARATI; PORTER, 2011). 
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estatística qui-quadrado com 𝑚 graus de liberdade. Embora o número de graus de liberdade 

interfira no desempenho do teste, é possível adotar a regra de bolso de que o 𝑘 deve ser 

aproximadamente igual ao logaritmo do número de observações (TSAY, 2010). 

A FAC, porém, não considera apenas correlações pontuais de uma série. Ela leva em 

conta também as correlações existentes entre os valores adjacentes, ou seja, os valores 

intermediários entre um ponto e outro da série. Assim, por exemplo, a correlação existente entre 

valores afastados da origem por três períodos (𝜌3) conterá também a correlação em 𝜌1 e 𝜌2, 

que são as observações adjacentes (QUEIRÓS, 2012).  

Para os casos em que se pretende estimar a correlação pura, ou correlação de efeito 

direto entre duas observações, sem contabilizar a que ocorre entre os valores intermediários, 

utiliza-se a Função de Autocorrelação Parcial (FACP). Utilizando o exemplo supracitado, a 

FACP considerará a correlação entre 𝜌3 e 𝜌1 sem a intermediária, 𝜌2. 

O uso do correlograma e do correlograma parcial decorrentes das FAC e das FACP são 

de extrema relevância para a metodologia Box-Jenkins. Conforme já dito, é a partir da 

observação de seus gráficos que se pode identificar, respectivamente, a ordem do processo de 

médias móveis e do autorregressivo. Evidentemente, pelo fato de essa metodologia ser um 

processo iterativo, a simples observação gráfica não dá respostas definitivas à identificação do 

modelo, mas tão somente um palpite, demandando o uso de critérios estatísticos para sua 

confirmação (GUJARATI; PORTER, 2011). 

 

3.2.5 Processo AR 

 

O processo autorregressivo indica que a variável 𝑌 no período 𝑡 é explicada por sua 

observação no período imediatamente anterior, ou seja, em 𝑡 − 1, mais um choque puramente 

aleatório, 𝑢𝑡. Em outros termos, trata-se da inserção no modelo de termos defasados da própria 

variável dependente como variável explicativa, mais um erro aleatório.  

O número de termos defasados que se deve inserir no modelo é verificado através da 

análise da FACP. O processo é denominado autorregressivo de ordem p, AR (p), em que ‘p’ 

indica a ordem mais alta da defasagem incluída no modelo (QUEIRÓS, 2012). Conforme 

Gujarati e Porter (2011): 

 

 𝑌𝑡 − 𝛿 =  𝛼1(𝑌𝑡−1 − 𝛿) + 𝛼2(𝑌𝑡−2 − 𝛿) + ⋯ + 𝛼𝑝(𝑌𝑡−𝑝 − 𝛿) + 𝑢𝑡 (12) 
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Em que 𝛿 representa os valores médios de 𝑌; 𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑝 são constantes; e 𝑢𝑡 é um 

ruído branco. Assim, por exemplo, quando o processo é AR (1), existe dependência temporal 

em relação à primeira defasagem. Quando o processo é AR (3), essa dependência ocorre em 

relação à terceira defasagem. Generalizando-se, o processo AR (p) depende da defasagem p 

(QUEIRÓS, 2012), também chamado de processo autorregressivo de p-ésima ordem 

(GUJARATI; PORTER, 2011). 

Nesse ponto, resta evidente o fato de que a variável dependente não guarda relação 

com informações externas ao modelo, o que quer dizer que ela se explica de forma endógena 

pela própria serie. A estimação desses modelos é, efetivamente, um processo de se estudar o 

passado para conhecer o futuro. 

De acordo com Queirós (2012), existem algumas características que devem ser 

consideradas em relação aos processos autorregressivos. Por exemplo, quando um modelo AR 

(1) se mostra da seguinte forma: 

 

 𝐴𝑅(1): 𝑌𝑡 = 𝑐 +  𝛼1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 (13) 

 

Ter-se-á que: média 𝐸(𝑌𝑡) = 𝐸(𝑐 +  𝛼1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡) = 𝜇 =
𝑐

1−𝛼1
; variância 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡) =

𝐸(𝑌𝑡 − 𝜇)2 =
𝑐

1−𝛼1
2; primeira autocovariância 𝛾1 = 𝜃1𝜎2, em que 𝜃 é uma constante; e primeira 

autocorrelação 𝜌1 =
(

𝛼1

1−𝛼1
2)𝜎2

(
1

1−𝛼1
2)𝜎2

= 𝛼1. 

Também no caso dos processos autorregressivos a condição de estacionariedade é 

obrigatória. Isso se traduz no fato de que o valor absoluto dos seus parâmetros deve se encontrar 

dentro do círculo unitário. Genericamente, é preciso garantir que os parâmetros 𝛼 sejam tais 

que:  𝛼1 + 𝛼2 < 1; 𝛼2 − 𝛼1 < 1; e |𝛼2| < 1 (GUJARATI; PORTER, 2011, MORETTIN; 

TOLOI, 2004; QUEIRÓS, 2012). 

 

3.2.6 Processo MA 

 

Faz parte do modelo ARMA, ainda, o processo de médias móveis (MA)21, também 

denominado de médias em cadeia (LANGE, 1963). Neste caso, a variável 𝑌 no período 𝑡 pode 

ser igual a uma constante (𝜇) mais uma média móvel dos termos de erro (𝑢) corrente e anteriores 

                                                 
21 A sigla MA decorre do inglês moving average. 
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(GUJARATI; PORTER, 2011). O número de médias móveis inseridas no modelo é denotado 

por ‘q’, indicando a ordem mais alta de dependência do processo, o qual recebe a denominação 

MA (q). Genericamente: 

 

 𝑀𝐴 (𝑞): 𝑌𝑡 =  𝜇 + 𝛽0𝑢𝑡 + 𝛽1𝑢𝑡−1 + 𝛽2𝑢𝑡−2 + ⋯ + 𝛽𝑞𝑢𝑡−𝑞 (14) 

 

O processo de média móvel é, portanto, uma combinação linear de termos de erro de 

RB, havendo uma soma ponderada de choques aleatórios ocorridos no passado e no presente.  

Assim como ocorre com o processo autorregressivo, Queirós (2012) indica que o 

processo de médias móveis encerra algumas particularidades. Um modelo de médias móveis 

tal como 𝑋𝑡 = 𝛼 + 𝑢𝑡 + 𝜃1𝑢𝑡−1, por exemplo, com 𝛼 e 𝜃 representando valores constantes, 

deve apresentar: média 𝐸(𝑋𝑡) = 𝐸(𝛼 + 𝑢𝑡 + 𝜃1𝑢𝑡−1) = 𝜇; variância 𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝐸(𝑋𝑡 −

𝜇)2 = 𝐸(𝑢𝑡 + 𝜃1𝑢𝑡−1)2 = (1 + 𝜃1)𝜎2; autocovariância 𝑐𝑜𝑣(𝑋𝑡, 𝑋𝑡−1) = 𝛾1 + 𝜃1𝜎2; e 

primeira autocorrelação 𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋𝑡, 𝑋𝑡−1) =
𝛾1

𝛾0
= 𝜌1 =

𝜃1

1+𝜃1
2 . 

Por outro lado, Tsay (2010) afirma que, ao contrário do que ocorre com o processo 

autorregressivo, o processo de média móvel é sempre estacionário, pois este se trata de uma 

combinação linear de RB cuja média e variância já desde o início são constantes ao longo do 

tempo. Portanto, não é necessário aplicar sobre ele testes de estacionariedade nem, por 

conseguinte, processos corretivos. 

Entretanto, o que se deve observar nos processos MA é uma característica análoga à 

estacionariedade, que é a invertibilidade, ou seja, os processos de médias móveis somente são 

confiáveis quando forem invertíveis. O fato é que, na ausência de invertibilidade, os processos 

darão peso maior às informações passadas. Por outro lado, a invertibilidade assegura que se dê 

importância maior a informações mais recentes (PANKRATZ, 1983).  

De acordo com Pankratz (1983), por exemplo, um processo de médias móveis tal como 

𝑀𝐴(𝑞): 𝑌𝑡 = 𝛼𝑡 − 𝜃1𝛼𝑡−1 − 𝜃2𝛼𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝛼𝑡−𝑞 tem sua condição de invertibilidade 

garantida somente se: 

 

 ∑ 𝜃𝑖 < 1

𝑞

𝑖=1

 (15) 

 

Assim, a soma dos parâmetros deve estar dentro do círculo unitário. Por isso, a 

invertibilidade é o equivalente da estacionariedade nos processos MA (PANKRATZ, 1983). 
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3.2.7 Processo ARMA 

 

Os modelos ARMA unem os processos autorregressivos (AR) e os de médias móveis 

(MA), fornecendo uma combinação de parâmetros de tal forma que o modelo resultante é um 

ARMA (p,q), ou seja, autorregressivo de ordem p, ou de p-ésima ordem, com q médias móveis, 

ou de q-ésima ordem. É bastante provável nas séries temporais que surjam características de 

ambos os processos, o que enseja a estimação de um modelo combinado (GUJARATI; 

PORTER, 2011), conforme segue: 

 

 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞): 𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝛼1𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝜇 + 𝛽1𝑢𝑡−1 + ⋯ + 𝛽𝑞𝑢𝑡−𝑞 (16) 

 

Em que 𝑐, 𝛼, 𝜇 e 𝛽 são constantes; 𝑌 representa os dados defasados da própria série; e 

𝑢 representa um ruído branco.  

Queirós (2012) demonstra que um processo ARMA simplificado tal como 

𝐴𝑅𝑀𝐴 (1,1): 𝑋𝑡 = 𝛼1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 + 𝛽1𝑢𝑡−1 deve apresentar média 𝐸(𝑋𝑡) = 𝐸(𝛼1𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 +

𝛽1𝑢𝑡−1) = 𝜇 e variância 𝑣𝑎𝑟(𝑋𝑡) = 𝛾0 =
1+𝛽1

2+2𝛼1𝛽1

1−𝛼1
2 𝜎2. 

As FACP e FAC, que auxiliam na identificação da ordem dos processos AR e MA, 

respectivamente, apresentam características especiais que devem ser consideradas: i) um 

processo AR (p) tem FAC que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, 

infinita em extensão; ii) um processo MA (q) tem FAC finita, no sentido de que ela apresenta 

um corte após a defasagem q; e iii) um processo ARMA (p, q) tem FAC infinita em extensão, a 

qual decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas após a defasagem q – p 

(MORETTIN; TOLOI, 2004). Tais características serão retomadas posteriormente, na seção 

que se dedica à identificação do modelo estimado neste trabalho. 

 

3.2.8 Processo ARIMA 

 

O processo ARIMA é derivado da família de modelos ARMA, já demonstrados nas 

seções anteriores, porém com um componente de integração, denotado pela letra “I”. Tal 

componente é adicionado ao modelo em situações de passeio aleatório, que é não-estacionário, 

a partir do quê se demanda a diferenciação da série.  

Os modelos ARIMA, conforme já explicitado ao longo da seção 3.2.5, podem ser 

considerados ateoréticos, por não dependerem de nenhuma teoria subjacente à sua construção. 
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Isso permite que a variável 𝑌𝑡 seja explicada pelo próprio 𝑌 defasado e pelos termos de erro 

estocástico. Nas palavras de Tintner (1965, p. 67), as séries temporais sobre as quais são 

estimados os modelos ARIMA “não constituem valores independentes de uma variável [...]”, 

pois há uma relação entre os termos sucessivos da própria série. 

Gujarati e Porter (2011, p. 769) são mais diretos, afirmando simplesmente que “os 

dados falam por si mesmos”. Em outras palavras, em função de não haver qualquer teoria 

econômica por trás da análise, o modelo é estimado utilizando-se tão-somente os dados da 

própria série, de forma endógena. Embora isso pareça simplificador do ponto de vista da 

estimação, há diversos aspectos que devem ser levados em consideração, a fim de que o modelo 

possa fazer previsões com erro mínimo. 

Um desses aspectos refere-se ao fato de ser frequente em séries temporais, 

especialmente as de variáveis econômicas, a ausência de estacionariedade. Nesses casos, é 

preciso diferenciar a série até torná-la estacionária. Já foi demonstrada a extrema importância 

dessa característica no processo de estimação e previsão. Vale lembrar que o passeio aleatório 

sem deslocamento, que é não-estacionário, é denotado por (GUJARATI; PORTER, 2011): 

 

 𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 (17) 

 

Reescrevendo-se: 

 

 (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) = ∆𝑌𝑡 = 𝑢𝑡 (18) 

 

De forma que ∆ represente um operador de diferenças, tem-se, neste caso, um processo 

estacionário, a partir do qual a previsão será confiável. A correção de uma série não-estacionária 

envolve, portanto, sua diferenciação sucessiva até que ela apresente estacionariedade.  

Se uma série 𝑌𝑡 apresentar estacionariedade após a primeira diferenciação, diz-se que 

ela é integrada de ordem 1. Se tiver de ser diferenciada d vezes, será integrada de ordem d, 

sendo genericamente denotada por 𝑌(𝑡)~𝐼(𝑑). 

Esse procedimento é conhecido como teste de integração, cuja ordem faz parte do 

modelo ARIMA por meio do componente “I”, como já foi dito. A ordem da integração é, assim, 

indicada por I (d). Caso a série seja estacionária desde o início, será I (0), mas essa não é uma 

ocorrência frequente (GUJARATI; PORTER, 2011). 

Sinteticamente, portanto, pode-se dizer que um modelo ARIMA (p, d, q) é um processo 
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autorregressivo de p-ésima ordem, integrado de ordem d, ou de d-ésima ordem, e com médias 

móveis de q-ésima ordem (CALDART, 2005).  

 

3.2.9 Processos sazonais  

 

Em séries temporais, de uma forma geral, é bastante comum a ocorrência de 

observações com estruturas de dependência sazonal (QUEIRÓS, 2012), indicando que, por 

exemplo, um determinado comportamento da série no mês 12 do ano 𝑡 seja similar ao observado 

no mês12 do ano 𝑡 − 1. É recomendável, portanto, observar a correlação existente entre meses, 

semestres, etc., em anos sucessivos (VANDAELE, 1983). Este é o caso da sazonalidade. 

Na hipótese de que o modelo apresente sazonalidade, o que também pode ser 

constatado por meio da análise das FAC e FACP, tem-se a alternativa de adicionar uma variável 

binária (dummy), ou um componente sazonal, e o modelo transforma-se em SARIMA 

(autorregressivo integrado de médias móveis sazonal). Isso não significa que a inserção do 

comportamento sazonal altere a forma de estimação do modelo. Os métodos para tal são 

análogos aos observados no ARIMA (MORETTIN; TOLOI, 2004; QUEIRÓS, 2012).  

A sazonalidade, em alguns casos, pode até mesmo ser eliminada dos dados, por meio 

de ajustes específicos (MORETTIN; TOLOI, 2004; TSAY, 2010). Esse é o caso da sazonalidade 

determinística. Em outros casos, mesmo que seja eliminada essa sazonalidade, podem restar 

correlações significativas em defasagens de baixa ordem ou em múltiplos da defasagem 

original. Tem-se então sazonalidade estocástica, que deverá ser incluída no modelo ARMA.  

Antes de definir os dois tipos de sazonalidade, é necessário mencionar que o modelo 

SARIMA (p, d, q)(P, D, Q) é composto por uma porção não-sazonal, cuja ordem é dada pelas 

letras minúsculas (p, d, q), e outra sazonal, indicada pelas letras maiúsculas (P, D, Q). Esse tipo 

de modelagem é muito frequente para séries que apresentam sazonalidade devido ao seu bom 

desempenho em inúmeras áreas nos últimos anos, embora “não seja capaz de captar padrões 

não-lineares” de séries temporais (CHEN; WANG, 2007, p. 255, livre tradução). A seguir, os 

dois tipos de sazonalidade serão detalhados. 

A sazonalidade determinística ocorre, com frequência, na defasagem (lag) 12. 

Morettin e Toloi (2004) definem tal modelo como: 

 

 𝑍𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝑁𝑡 (19) 

 

Neste caso, 𝜇𝑡 representa uma função determinística periódica, a qual satisfaz a 
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condição de que 𝜇𝑡 − 𝜇𝑡−12 = 0, e 𝑁𝑡 é um processo estocástico modelado como um ARMA 

(p, q) ou ARIMA (p, d, q).  A identificação deste modelo é dada conforme demonstrado a seguir. 

Em relação a 𝜇𝑡: 

 

 𝜇𝑡 = 𝜇 + ∑ [𝛼𝑗 cos
(2𝜋𝑗𝑡)

12
+ 𝛽𝑗 sin

(2𝜋𝑗𝑡)

12
]

6

𝑗=1

 (20) 

 

Tal que 𝜇, 𝛼𝑗, 𝛽𝑗, para 𝑗 = 1, … ,6 sejam constantes desconhecidas. Já em relação a 𝑁𝑡, 

obtém-se os estimadores de 𝜇, 𝛼𝑗, 𝛽𝑗, para 𝑗 = 1, … ,6, em: 

 

 𝑁𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝜇 − ∑ [𝛼𝑗 cos
(2𝜋𝑗𝑡)

12
+ 𝛽𝑗 sin

(2𝜋𝑗𝑡)

12
]

6

𝑗=1

 (21) 

 

A estimação pode ser feita por máxima verossimilhança ou por mínimos quadrados 

ordinários (GUJARATI; PORTER, 2011; LEITE, 2015; MORETTIN; TOLOI, 2004). 

Por outro lado, Morettin e Toloi (2004) comentam que quando há correlação 

significativa em lags sazonais, ou seja, múltiplos de período s, é possível que exista 

sazonalidade estocástica, a qual deverá ser incluída no modelo ARIMA, tornando-o um modelo 

SARIMA. De acordo com os autores, pode-se modelar uma série 𝑍𝑡 mensal, por exemplo, como 

um modelo SAR (apresentando sazonalidade estocástica em relação ao mês anterior), a saber: 

 

 

 
𝑍𝑡 = 𝜃𝑍𝑡−1 + 𝛼𝑡 (22) 

 

Ou, ainda, um modelo SAR anual, considerando a sazonalidade estocástica do mesmo 

mês no ano anterior: 

 

 𝑍𝑡 = 𝜃𝑍𝑡−12 + 𝛼𝑡 (23) 

 

Pode-se, também, aplicar a sazonalidade a um modelo com médias móveis (SMA): 

 

 𝑍𝑡 = 𝑎𝑡 + 𝜃𝛼𝑡−12 (24) 
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Em (22), (23) e (24), 𝜃 representa uma constante, e 𝛼 um ruído branco. Em relação 

aos processos de identificação, estimação e verificação dessa classe de modelos sazonais, deve-

se considerar a série com respeito a ∆ e ∆12, ou seja, em diferenças, obtendo-se estacionariedade 

e, por conseguinte, determinar os valores de d e D com segurança para nas próximas etapas 

aplicar-se adequadamente a metodologia Box-Jenkins.  

A seguir, procede-se à inspeção da FAC e das FACP para estabelecer os valores de p e 

q nos lags 1, 2, 3..., bem como de P e Q, nos lags múltiplos 12, 24, 36... Segue-se a estimação 

dos parâmetros e a verificação dos modelos por meio dos testes adequados. Por fim, é possível 

fazer a previsão (MORETTIN; TOLOI, 2004).  

Definida de forma técnica a família de modelos ARMA, aqui incluídos o ARIMA e o 

SARIMA, passa-se à descrição da metodologia Box-Jenkins, que se aplica a essa classe de 

modelos. 

 

3.3 A METODOLOGIA BOX-JENKINS 

 

3.3.1 Considerações iniciais 

 

A descrição teórica das séries temporais e dos processos sazonais, autorregressivos, 

integrados e de médias móveis foi feita na seção anterior. A partir de agora, aborda-se a 

metodologia Box-Jenkins, que é, basicamente, uma sistematização ou conjunto de 

procedimentos envolvidos na modelagem de processos estocásticos do tipo ARIMA para se 

fazer previsões. Com frequência, portanto, os termos metodologia Box-Jenkins e ARIMA são 

usados de forma análoga (QUEIRÓS, 2012). 

“Desde a década de 1930, quando a econometria se tornou uma disciplina, 

pesquisadores têm trabalhado principalmente com séries temporais”, embora muitas de suas 

peculiaridades não tenham sido objeto de preocupação (KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2007, 

p. 7, livre tradução). Os processos autorregressivos de médias móveis, por exemplo, já haviam 

sido estudados por Yule em 1929 e Wold em 1938. Porém, diversos aspectos que hoje são 

familiares no âmbito das séries temporais não foram sequer cogitados na época. 

Isso muda quando, a partir de 1970, com os trabalhos de George E. P. Box e Gwilym 

M. Jenkins, as séries temporais tiveram tratamento mais específico e, consequentemente, seu 

emprego ampliado (QUEIRÓS, 2012). Isso se deve ao fato de que a metodologia proposta por 

eles demonstrou resultados muito satisfatórios em termos de previsão e, embora envolva 

conceitos estatísticos bastante sofisticados, a modelagem de processos ARIMA foi abordada de 
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tal forma que mesmo pessoas com relativamente pouco conhecimento na área são capazes de 

compreendê-la (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). 

Por meio de procedimentos envolvendo iteração e parcimônia, Box e Jenkins criaram 

uma metodologia que sistematizou a aplicação dos modelos ARIMA em diversos trabalhos 

empíricos seguindo algumas etapas para auxiliar na construção de um modelo ideal. A partir do 

tratamento dado por esses estudiosos, a modelagem de processos ARIMA passou a ser quase 

uma arte, abarcando experiência do pesquisador, paciência e intuição (GUJARATI; PORTER, 

2011; KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2007; QUEIRÓS, 2012). 

A metodologia Box-Jenkins envolve basicamente quatro etapas. Segundo Box, Jenkins 

e Reinsel (2008) e Morettin e Toloi (2004), as fases desse processo iterativo são, de forma 

bastante resumida: a postulação de uma classe geral de modelos que serão posteriormente 

testados; a identificação dos modelos com base nas FAC e FACP e outros critérios; a estimação 

dos parâmetros; e, finalmente, o diagnóstico, por meio de uma série de testes. Caso o 

diagnóstico demonstre que um dos modelos é adequado, ele poderá ser utilizado para a previsão. 

Caso contrário, deve-se retornar à fase inicial (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). 

Vê-se, portanto, que esta metodologia é abrangente e completa, o que resulta em sua 

amplíssima aceitação no mundo acadêmico. Greene (2002) chega a dizer que ela gerou uma 

mini-indústria própria. Nesta esteira, descrevem-se a seguir as premissas dessa metodologia, 

bem como os procedimentos envolvidos em cada uma de suas fases. 

 

3.3.2 Iteração e parcimônia 

 

A metodologia Box-Jenkins tem como um de seus pilares a iteração, que foi um dos 

motivos pelos quais tal metodologia tornou-se largamente aceita na construção de modelos de 

previsão (QUEIRÓS, 2012). Iterar é repetir, ou seja, cada uma das fases envolvidas na escolha 

de um modelo ARIMA ideal poderá ser refeita, ou reiniciada, até que se encontre a construção 

adequada. 

Na fase de identificação, por exemplo, pode haver erros na escolha do processo que se 

adeque melhor aos dados, pois a análise da FAC e da FACP possibilita que o pesquisador 

selecione um número grande de modelos candidatos, havendo frequentemente erros nessa 

seleção. Se, posteriormente, na fase de validação (diagnóstico) do modelo houver indícios de 

desajuste, o princípio da iteração indica que se deve retornar a fases anteriores para procurar os 

eventuais erros e reiniciar o processo, re-identificando e reestimando o modelo (BOX; 

JENKINS; REINSEL, 2008). 
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As etapas a que se refere o parágrafo anterior são (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008; 

MORETTIN; TOLOI, 2004; QUEIRÓS, 2012): 

Etapa 1 – A partir da confluência entre teoria e prática, ou seja, avaliando-se o caráter 

da série temporal em questão de acordo com a vivência e o conhecimento técnico do 

pesquisador, é possível pressupor uma classe útil de modelos. Esta fase também é denominada 

especificação; 

Etapa 2 – Procede-se à identificação do(s) modelo(s), momento em que são 

estabelecidas as ordens provisórias de p (processo AR), d (processo I), e q (processo MA) por 

meio da análise da FACP, de testes de estacionariedade, e da FAC, respectivamente; 

Etapa 3 – A estimação dos parâmetros do(s) modelo(s) provisório(s) é feita, por meio 

de métodos tais como máxima verossimilhança ou mínimos quadrados ordinários, a depender 

do modelo; 

Etapa 4 – Faz-se a verificação de diagnóstico, fase na qual se busca encontrar 

possíveis desajustes e suas causas, bem como o teste de resíduos, a fim de identificar se são 

ruídos brancos. 

Tem-se, de forma esquemática: 

 

Figura 1 – Etapas da metodologia Box-Jenkins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                      Fonte: Adaptada de Box, Jenkins e Reinsel (2008). 

 

Apenas a título de contraponto, vale dizer que Gujarati e Porter (2011) e Wang (2008) 

divergem desse ordenamento. Segundo a divisão feita por estes autores, as quatro fases 

envolvem a identificação, a estimação, a checagem de diagnóstico e a previsão. O diferencial, 

nesse caso, é incluir a previsão como quarta fase. 

De toda sorte, se o diagnóstico mostrar que o modelo tem bom ajuste, ele poderá ser 

Postulação de uma classe geral de modelos 

Identificação do(s) modelo(s) provisório(s) 

Estimação dos parâmetros do(s) modelo(s)  

Sim Não 

Verificação de diagnóstico (o modelo é adequado?) 

Previsão 
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usado em previsões. Caso contrário, “se alguma inadequação for encontrada, o ciclo iterativo 

de identificação, estimação e verificação de diagnóstico é repetido até que uma representação 

adequada seja encontrada” (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008, p. 17, livre tradução). 

Em suma, a iteração refere-se à característica da metodologia Box-Jenkins segundo a 

qual é possível, dentro de qualquer fase, retroceder e fazer correções no modelo, reiniciando o 

processo. Disso resulta, no final, um modelo que foi ‘sabatinado’ por uma série de testes e 

tentativas, restando o modelo de maior refinamento, pronto para que se faça a previsão. 

O segundo pilar sobre o qual se assenta a metodologia Box-Jenkins é o da parcimônia. 

Os modelos selecionados na fase da identificação terão seus parâmetros estimados, 

naturalmente. Na prática é importante, porém, que seja selecionado aquele que apresentar o 

menor número possível de parâmetros.  

De acordo com Box, Jenkins e Reinsel (2008), dentre todas as classes de modelos que 

se mostrem candidatos na fase de exame das FAC e FACP, é recomendável escolher aquele que, 

além de ser adequado aos dados, contenha o menor número de parâmetros. Segundo os autores, 

modelos com excesso de parâmetros proporcionam previsões pobres ou deficientes. 

Nisso são reiterados por Pankratz (1983), o qual diz que o modelo ideal é aquele que 

utiliza o menor número possível de parâmetros, desde que adequado, dada a estimação feita a 

partir da série temporal disponível. Isso significa que se deve conciliar parâmetros menos 

numerosos com boa performance. 

Uma vez eliminados os modelos que apresentaram problemas na fase de identificação, 

escolhe-se dentre os que restaram aquele que contiver o menor número de parâmetros. Disso se 

trata, portanto, a parcimônia, ou seja, encontrar um modelo que, mostrando-se adequado à série, 

seja o menor. Feito isso, procede-se à previsão (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). 

Em outras palavras, quando se tem uma explicação substancial de 𝑌𝑡 oriunda de apenas 

dois ou três termos, ou quando a teoria por trás do modelo não é suficientemente robusta, já não 

é recomendável incluir mais variáveis. É preferível, nessas circunstâncias, permitir que o termo 

de erro 𝑢𝑡 represente as eventuais variáveis omitidas, de forma que o melhor modelo a ser 

escolhido dentre todos é o de regressão mais simples possível. Tal critério de escolha denomina-

se navalha de Occam (GUJARATI; PORTER, 2011). 

A parcimônia e a iteração compreendem, portanto, esforço e cuidado na escolha de um 

modelo que tenha boa performance, mas que seja ‘mais econômico’ em número de parâmetros. 

Isso significa que a evolução e a adaptação de modelos provisoriamente escolhidos se dão 

mediante tentativa-erro (iteração) e, desde que apresente bom ajuste aos dados, escolher-se-á o 

modelo que tenha menos parâmetros (parcimônia) (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). 
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3.3.3 Preparação de dados 

 

A estimação de modelos preditivos, especialmente no âmbito da metodologia Box-

Jenkins, envolve o exame prévio dos dados. Não é recomendável simplesmente construir o 

modelo sem antes verificar diversos problemas que a série temporal possa apresentar a priori. 

Hoff (1983) ressalta que interpretações erradas a respeito da natureza dos dados resultam com 

frequência em previsões falhas. 

A recomendação inicial que se faz, naturalmente, é o exame gráfico dos dados. A partir 

dele, é possível observar se há tendência, ciclo e componentes irregulares; dados faltantes 

(missing observations) ou discrepantes22 (outliers); indícios de sazonalidade; não-

estacionariedade; autocorrelação; etc. (CHATFIELD, 2000; GUJARATI; PORTER, 2011; 

VANDAELE, 1983). Evidentemente, a inspeção visual serve apenas para fornecer palpites. A 

confirmação se dá a partir de testes específicos. 

O exame visual permite, também, identificar se é necessário aplicar transformações 

nos dados, seja para tornar a série estacionária, seja para estabilizar a variância. No primeiro 

caso, aplicam-se diferenças à série. Para o segundo caso, recomenda-se, por exemplo, a 

transformação logarítmica para eliminar o crescimento da variância ao longo do tempo 

(GUJARATI; PORTER, 2011; PINDYCK; RUBINFELD, 2001). Tal transformação é do tipo 

Box-Cox (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). 

Para o caso de dados faltantes ou, por exemplo, de dados que não apresentem a 

periodicidade desejada pelo pesquisador, é possível fazer manipulações por meio de 

interpolação, extrapolação ou inserção de informações ad hoc. Já para dados discrepantes, 

pode-se retirar a observação aberrante, desde que a amostra seja razoavelmente grande, ou 

aplicar métodos específicos de ajustamento. Se as missing observations23 são casos ignoráveis, 

ou seja, quando as “razões para os dados que faltam são independentes das observações 

disponíveis”, com frequência é possível simplesmente ignorar a informação ausente e usar as 

disponíveis (GUJARATI; PORTER, 2011, p. 498; HOFF, 1983).  

Na visão de Box, Jenkins e Reinsel (2008), porém, é preciso cuidado ao escolher a 

transformação, de tal forma que o modelo se ajuste bem à série sem deixar de ser parcimonioso. 

Segundo os autores, a inspeção visual muitas vezes sugerirá o tipo de transformação necessária. 

                                                 
22 Trata-se de “uma observação cujo valor excede de maneira considerável, talvez em três ou quatro desvios-

padrão, o valor médio de todas as observações” (GUJARATI; PORTER, 2011, p. 456). 
23 Enders (2010) desenvolve amplamente o tema relacionado a dados faltantes, explorando, inclusive, métodos de 

estimação sob essas circunstâncias. 
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Os problemas que os dados possam apresentar e as soluções sugeridas estão 

esquematizados no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1 – Problemas na série temporal e soluções aplicáveis 

Problemas na série temporal Solução sugerida 

Missing observations Interpolação, extrapolação ou inserção ad hoc 

Outliers Retirar observação ou aplicar métodos específicos 

Não-estacionariedade Diferenciar a série até haver estacionariedade 

Sazonalidade Ajustamento sazonal ou variáveis binárias 

Variância não-constante Transformação logarítmica ou de raiz quadrada 

Variância crescente Logaritmizar a série original 

Raiz unitária Testes específicos de raiz unitária e diferenciação 

Tendência estocástica Diferenciação 

Tendência determinística Remoção da tendência (trend) determinística 

Fonte: Adaptado de Gujarati e Porter (2011), Hoff (1983), Pindyck e Rubinfeld (2001), e Vandaele (1983). 

 

Tratou-se brevemente, nesta subseção, do exame dos dados antes de fazer qualquer 

tipo de estimação, a depender da natureza do problema que por ventura se apresente. Problemas 

frequentes e as soluções sugeridas na literatura também foram mencionados. Dados faltantes, 

por exemplo, complicam a modelagem ARIMA (QUEIRÓS, 2012), embora sua estimação seja 

possível (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). Mas o exame prévio dos dados pode identificar 

obstáculos, permitindo que o pesquisador tome as medidas necessárias. 

É necessário ter em mente, porém, que cada série temporal contém peculiaridades que 

devem ser observadas com cuidado. As situações devem ser examinadas individualmente. 

Nesse aspecto, a intuição e a experiência do pesquisador contribuem para diagnosticar 

circunstâncias que demandem algum tipo de preparação ou transformação dos dados antes de 

utilizá-los (GUJARATI; PORTER, 2011). 

 

3.3.4 Teste de raiz unitária 

 

Um teste bastante comum de estacionariedade envolvendo pesquisas com séries 

temporais é o que busca identificar a presença de raiz unitária, situação na qual a série em 

questão não apresenta estacionariedade. Para Maddala e Kim (1998), a presença de raiz unitária 

inviabiliza o modelo que se pretende utilizar para fazer previsões. 

Nem sempre é possível, a partir apenas da inspeção visual das FAC e FACP, identificar 

se há estacionariedade, especialmente em processos combinados a exemplo do ARIMA 

(QUEIRÓS, 2012), o que demanda testes formais como os de raiz unitária (MADDALA; KIM, 
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1998). Assim, conforme Gujarati e Porter (2011), parte-se de: 

 

 𝑌𝑡 =  𝜌𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡         − 1 ≤  𝜌 ≤  +1 (25) 

 

Em que 𝑢𝑡 é um ruído branco. Se 𝜌 for estatisticamente igual a 1, existe raiz unitária, 

e o processo é um passeio aleatório sem deslocamento, que é não-estacionário. Gujarati e Porter 

(2011) ressaltam que no caso em que 𝜌 = 1, o teste t para verificar sua significância é viesado. 

Portanto, deve-se subtrair ambos os lados da equação original por 𝑌𝑡−1 de forma a se obter: 

 

 𝑌𝑡 −  𝑌𝑡−1 =  𝜌𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 (26) 

 𝑌𝑡 −  𝑌𝑡−1 = (𝜌 − 1)𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 (27) 

 ∆𝑌𝑡 =  𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 (28) 

 

Em que 𝛿 é igual a 𝜌 − 1 e ∆ é o primeiro operador da diferença. O teste da 

significância de 𝛿, conhecido como teste Dickey-Fuller (DF), também pode ser aplicado em: 

 

 ∆𝑌𝑡 =  𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 (29) 

 ∆𝑌𝑡 =  𝛽1 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 (30) 

 ∆𝑌𝑡 =  𝛽1 +  𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 (31) 

 

Sendo t uma variável tendência. Utilizando a estatística 𝜏 (tau), o teste DF demonstra 

que, sob a hipótese nula de que 𝛿 = 0, pode haver uma raiz unitária e a série é não-estacionária. 

Quando 𝛿 < 0, a série temporal é estacionária em torno de uma tendência determinística.  

O teste DF parte da premissa de que as equações (29), (30) e (31) possuem termos de 

erro 𝑢𝑡 não-correlacionados. Quando não for este o caso, Gujarati e Porter (2011) recomendam 

o teste o Dickey-Fuller Aumentado (ADF)24, em que são adicionados termos defasados da 

variável 𝑌𝑡 até torná-la estável:  

 

 𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 +  𝛿𝑌𝑡−1 +  ∑ 𝛼𝑖∆

𝑚

𝑖=1

𝑌𝑡−1 +  휀𝑡 (32) 

 

                                                 
24 Augmented Dickey-Fuller. 
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O número de defasagens a serem incluídas deve ser suficiente para que o termo de erro 

휀𝑡 seja serialmente não-correlacionado e a estimativa de 𝛿 seja não-viesada25, resultando em 

um processo estacionário. De acordo com o que já foi mencionado, o número dessas defasagens 

indica a ordem do processo de integração nos modelos ARIMA. 

Outro disseminado teste de raiz unitária é o proposto por Phillips e Perron (1988), 

conhecido como teste Phillips-Perron, ou PP. De acordo com Gujarati e Porter (2011), o teste 

PP pressupõe que os termos de erro 𝑢𝑡 sejam distribuídos de forma independente e idêntica.  

O ADF procura corrigir eventuais correlações seriais nos termos de erro, por meio da 

adição de diferenças. Já o teste PP possibilita um ajuste não-paramétrico26 que corrige a 

heterocedasticidade sem adicionar termos defasados (QUEIRÓS, 2012). A distribuição 

assintótica do teste PP é idêntica à estatística do teste ADF (GUJARATI; PORTER, 2011). Neste 

trabalho, serão aplicados os testes ADF e PP à série do ISS. 

Os testes de raiz unitária tradicionais DF, ADF e PP, entretanto, eventualmente 

apresentam problemas em modelos muito complexos, devendo ser consideradas suas limitações 

(MADDALA; KIM, 1998). Outros testes de estacionariedade são o KPSS (KWIATKOWAKI 

et al., 1992; NABEYA; TANAKA, 1988;); as contribuições feitas aos testes DF e PP por Perron 

e Ng, Elliot, Rothenberg e Stock, Fuller e Leybourne (GUJARATI; PORTER, 2011); e testes 

para modelos com ordem de integração maior que 1, propostos por Dickey e Pantula (1987). 

  

3.3.5 Identificação 

  

No âmbito da metodologia Box-Jenkins, a fase da identificação é, possivelmente, a 

mais crítica e dependente da sensibilidade do pesquisador (MORETTIN; TOLOI, 2004; 

WANG, 2008). Este é “um termo de arte em econometria”, o qual se refere à determinação do 

tipo de processo que se tem em mãos (GREENE, 2002, p. 321, livre tradução). 

Nesta fase objetiva-se a identificação dos valores de p, d e q do modelo ARIMA (p, d, 

q). Inexatidões neste ponto comprometem as fases seguintes, o que corrobora sua extrema 

importância. É neste momento, ainda, que são encontrados pontos de possível simplificação, 

seguindo o princípio da parcimônia (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008).  

Morettin e Toloi (2004) definem três etapas no processo de identificação: i) verificar a 

necessidade de se transformar a série a fim de se estabilizar a variância; ii) diferenciar a série 

                                                 
25 Quando o valor médio do parâmetro estimado é igual ao seu verdadeiro valor (GUJARATI; PORTER, 2011). 
26 Circunstâncias em que não são feitas “hipóteses sobre a distribuição (de probabilidade) das quais as observações 

são extraídas” (GUJARATI; PORTER, 2011, p. 433n). 
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tantas vezes quantas forem necessárias para torná-la estacionária, determinando-se a ordem de 

integração, ou seja, d; e iii) observar o comportamento das FAC e FACP para identificar a ordem 

dos processos p e q. Vale lembrar que a FAC identifica a correlação entre 𝑌𝑡 e 𝑌𝑘 considerando 

as defasagens intermediárias. Já a FACP retira este efeito entre 𝑡 e 𝑘.  

Importante ter em mente, também, que só é possível observar o equivalente amostral 

dessas funções, uma vez que seus correspondentes teóricos não são observáveis. Busca-se, 

portanto, a semelhança entre os dois, o que requer habilidade do pesquisador. O mais importante 

a ser observado nesta fase da metodologia Box-Jenkins é o comportamento gráfico das FAC e 

FACP, ou seja, o exame visual dos dados plotados (ENDERS, 2010). 

 

3.3.5.1 Análise de correlograma 

 

A inspeção visual do correlograma possibilita a identificação provisória da ordem dos 

processos autorregressivo e de médias móveis, ou seja, os valores de p e q, respectivamente. O 

correlograma nada mais é que a representação da função de autocorrelação (FAC) e da função 

de autocorrelação parcial (FACP) plotadas contra o tempo (GUJARATI; PORTER, 2011). 

Já foi brevemente mencionado na subseção 3.2.7 o comportamento apresentado pelas 

FAC e FACP em cada um dos processos. É importante, porém, detalhar o tema. Por ser 

demasiadamente complexo estudar em detalhes as propriedades de processos-padrão ARMA 

no que se refere às FAC e FACP, um esquema que identifica seu comportamento em cada 

processo facilita a identificação do modelo, conforme demonstrado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Comportamento das FAC e FACP de acordo com o processo 

Tipo de processo Comportamento da FAC Comportamento da FACP 

AR (p) 
Declina exponencialmente27 ou 

com padrão senoide, ou ambos 
Corte brusco após defasagem p28 

MA (q) Corte brusco após defasagem q Declina exponencialmente 

ARMA (p, q) 
Declina exponencialmente, ou com 

padrão senoide, ou ambos 
Declina exponencialmente 

Fonte: Adaptado de Box, Jenkins e Reinsel (2008), Gujarati e Porter (2011), Morettin e Toloi (2004), Queirós 

(2012) e Wang (2008). 

 

Pode-se observar no Quadro 2 que o comportamento das FAC e FACP nos processos 

AR e MA são opostos, e que no processo ARMA os padrões são idênticos. Assim, por exemplo, 

no processo AR (p) a FAC declina exponencialmente, enquanto a FACP apresenta uma 

                                                 
27 Decays exponentially, ou tails off (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). 
28 Cuts-off after lag p ou q, segundo o processo a que se refere (BOX; JENKINS; REINSEL; 2008). 
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truncagem no lag p. O número da defasagem após a qual há a truncagem indicará a possível 

ordem de p, portanto.  

O oposto ocorre com o processo MA (q): a FAC apresenta truncagem na defasagem q, 

enquanto a FACP declina exponencialmente. Quando este último comportamento é observado 

nas duas funções, possivelmente trata-se de um processo ARMA (p, q). Queirós (2012) ressalta 

que essas características são úteis no processo de identificação, mas as FAC e FACP 

dificilmente seguirão os comportamentos-padrão expostos de forma muito exata. 

Na prática, portanto, serão atribuídos a p e q os valores correspondentes às defasagens 

de maior ordem que apresentarem significância estatística. Geralmente, consideram-se 

intervalos de confiança aproximados de 95%, nos quais a correlação 𝜌𝑘 tem os limites ± 0,1254 

(GUJARATI; PORTER, 2011). Aquelas defasagens que, de acordo com este critério, mostrarem 

picos estatisticamente diferentes de zero, poderão indicar a ordem de p e q. 

Em relação à identificação de modelos que envolvem sazonalidade, os procedimentos 

são semelhantes. Morettin e Toloi (2004, p. 257) afirmam que devem ser inspecionadas as FAC 

e FACP amostrais “da série adequadamente diferenciada nos lags 1, 2, 3, ..., para obter os 

valores de p e q e nos lags 12, 24, 36, ..., para obter valores de P e Q, selecionando-se, desse 

modo, um modelo tentativo”. 

 

3.3.6 Estimação 

 

Para Box, Jenkins e Reinsel (2008, p. 231, livre tradução), “o processo de identificação 

[que se realizou anteriormente] conduziu a uma formulação tentativa para o modelo”. A partir 

disso, necessita-se “obter estimativas eficientes dos parâmetros”. Em outras palavras, a 

estimação dos parâmetros vai depender diretamente daquilo que foi pré-determinado na fase de 

identificação, evitando-se parâmetros em excesso (princípio da parcimônia) (QUEIRÓS, 2012). 

Segundo Wang (2008), muitos modelos ARMA requerem uma estimação não-linear. 

Já modelos AR simples admitem métodos lineares tais como o de MQO (mínimos quadrados 

ordinários)29. Enquanto o MQO procura minimizar a soma dos quadrados dos resíduos, a 

máxima verossimilhança estima parâmetros para os quais os dados amostrais observados sejam 

mais prováveis, sendo bastante eficiente em amostras grandes (CASELLA; BERGER, 2010).  

 Box, Jenkins e Reinsel (2008) dão ênfase a este método, do qual diversos softwares 

estatísticos são dotados. Será, portanto, utilizado no presente trabalho. A descrição formal feita 

                                                 
29 Ordinaly Least Squares (OLS), na sigla em inglês (WANG, 2008). 
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por estes autores e por Morettin e Toloi (2004) é apresentada na sequência. 

Parte-se de um modelo ARIMA (p, d, q), colocados p+q+1 como parâmetros de um 

vetor 𝜉 = (𝜙, 𝜃, 𝜎𝑎
2), em que 𝜙 = (𝜙1,  𝜙2, … , 𝜙𝑝) e 𝜃 = (𝜃1,  𝜃2, … , 𝜃𝑞). Supõe-se, quando d>

0, que 𝜇𝑤 = 0. Se 𝜇 fosse incluído como mais um parâmetro a ser estimado, ter-se-ia p+q+2 

parâmetros. A condição inicial de termo de erro igual a zero é recomendada por Box, Jenkins e 

Reinsel (2008). Tal termo será então calculado iterativamente por máxima verossimilhança, 

desde que apresente invertibilidade. O princípio da verossimilhança diz que, 

 

[...] uma vez que o modelo assumido esteja correto, tudo o que os dados têm a nos 

dizer a respeito dos parâmetros está contido na função de verossimilhança [...]. Do 

ponto de vista bayesiano, a função de verossimilhança é igualmente importante, 

porque é o componente na distribuição posterior dos parâmetros que vem dos dados 

[...]. O valor dos parâmetros que maximizam a função de verossimilhança ou, 

equivalentemente, a função log-verossimilhança, são chamados de estimadores de 

máxima verossimilhança (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008, p. 232, livre tradução). 

 

O vetor 𝜉, por sua vez, é estimado por verossimilhança conforme segue: dadas as 𝑁 

observações na série 𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑁, tem-se a função de verossimilhança 𝐿(𝜉|𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑁), 

contendo uma constante aditiva arbitrária, como função de 𝜉. Assim, os estimadores de 

verossimilhança de 𝜉 serão os valores que maximizam 𝐿 (ou 𝑙, utilizado quando se tiver ln 𝐿). 

Tal procedimento pressupõe que os erros 𝑢𝑡 sejam normais, com média zero e 

variância constante, ou seja, 𝑢𝑡~𝑁(0, 𝜎𝑢
2). A partir disso, os estimadores de verossimilhança se 

aproximam dos obtidos por MQO. Quando a série é diferenciada d vezes para se obter 

estacionariedade, tem-se 𝑛 = 𝑁 − 𝑑 observações 𝑊1, 𝑊2, … , 𝑊𝑛, em que 𝑊𝑡 = ∆𝑑𝑍𝑡 . O modelo 

ARMA (p, q) que disso resulta é estacionário e invertível, podendo-se escrever: 

 

 𝑢𝑡 = �̂�𝑡 − 𝜙1�̂�𝑡−1 − ⋯ − 𝜙𝑝�̂�𝑡−𝑝 + 𝜃1𝑢𝑡−1 + ⋯ + 𝜃𝑞𝑢𝑡−𝑞 (33) 

 

Em que: 

 

 �̂�𝑡 = 𝑊𝑡 − 𝜇𝑤 (34) 

 

É importante mencionar que o processo autorregressivo puro pode ser estimado 

indiferentemente por MQO ou por máxima verossimilhança. No primeiro caso, minimiza-se a 

soma dos quadrados dos resíduos; no segundo, maximiza-se a função de verossimilhança 

(BOX; JENKINS; REINSEL, 2008; HAMILTON, 1994; BUENO, 2011).  
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Já para o caso dos processos de médias móveis, recomenda-se a estimação pelo 

segundo método, precisamente porque os termos de erro são desconhecidos, o que impede o 

uso do método de MQO (ENDERS, 2010). A propósito dos processos ARMA, Queirós (2012, 

p. 63) afirma que é necessário “condicionar o vetor de parâmetros autorregressivos (igual ao 

valor inicial das observações) e o vetor de erros (erros iniciais iguais a zero)”. Dessa forma, 

“condicionam-se as observações e o termo de erro inicial iguais aos seus valores esperados”. 

Em quaisquer casos, é necessária a condição de ruído branco. Quando não se tem tal 

circunstância, os parâmetros são consistentes mesmo assim, mas a estimação passa a se 

denominar quase-verossimilhança (HAMILTON, 1994). Box, Jenkins e Reinsel (2008) 

demonstram, ainda, a estimação por verossimilhança para funções condicionais e não-

condicionais, além de outros métodos não-lineares. 

Por fim, é preciso consignar que avaliar a precisão dos estimadores de máxima 

verossimilhança envolve verificar o comportamento de suas variâncias. Morettin e Toloi (2004) 

demonstram o cálculo aproximado das variâncias para os modelos ARMA mais comuns (𝜙 é o 

parâmetro do processo AR; 𝜃 é o parâmetro do processo MA; e 𝑛 corresponde ao número de 

observações), conforme Tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2 – Variâncias para os parâmetros de modelos usuais 

Modelo Cálculo da variância 

AR (1) 𝑣𝑎𝑟(�̂�) ≅
1 − 𝜙2

𝑛
 

AR (2) 𝑣𝑎𝑟(�̂�1) = 𝑣𝑎𝑟(�̂�2) ≅
1 − 𝜙2

2

𝑛
 

MA (1) 𝑣𝑎𝑟(�̂�) ≅
1 − 𝜃2

𝑛
 

MA (2) 𝑣𝑎𝑟(�̂�1) = 𝑣𝑎𝑟(�̂�2) ≅
1 − 𝜃2

2

𝑛
 

ARMA (1,1) 

𝑣𝑎𝑟(�̂�) ≅
(1 − 𝜙2)

𝑛
×

(1 − 𝜙𝜃)2

(𝜙 − 𝜃)2
 

𝑣𝑎𝑟(�̂�) ≅
(1 − 𝜃2)

𝑛
×

(1 − 𝜙𝜃)2

(𝜙 − 𝜃)2
 

Fonte: Adaptada de Morettin e Toloi (2004). 

 

Estimados os modelos prévios, parte-se para a escolha do melhor por meio dos critérios 

de informação, os quais preenchem eventuais lacunas da subjetividade nos processos de 

inspeção visual das FAC e FACP. De acordo com Enders (2010) e Gujarati e Porter (2011), os 

critérios mais utilizados são o de Akaike (CIA ou AIC) e o Schwarz (CIS ou BIC). Ao se aplicar 
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os critérios a um grupo de modelos, é preferível o que apresentar os menores AIC e BIC. 

O critério AIC, desenvolvido por Akaike (1974), é dado por: 

 

 𝐴𝐼𝐶 = 𝑒2𝑘 𝑛⁄
∑ �̂�𝑖

2

𝑛
= 𝑒2𝑘 𝑛⁄

𝑆𝑄𝑅

𝑛
 (35) 

 

Em que 𝑘 representa o número de regressores, incluindo o intercepto, �̂� é um ruído 

branco, e 𝑛 é o número de observações. Já o critério de informação CIS, também denominado 

Bayesiano (BIC), deve-se a Schwarz (1978), e é dado por: 

 

 𝐵𝐼𝐶 = 𝑛𝑘 𝑛⁄
∑ �̂�2

𝑛
= 𝑛𝑘 𝑛⁄

𝑆𝑄𝑅

𝑛
 (36) 

 

Este último critério penaliza mais severamente a inclusão de parâmetros. Em 

decorrência disso, seu uso é preferível desde que, ao se comparar um com o outro, sejam 

utilizados modelos estimados sobre amostras com o mesmo tamanho (QUEIRÓS, 2012). 

 

3.3.7 Verificação de diagnóstico 

 

A construção de modelos de séries temporais frequentemente resulta em diversas 

alternativas de especificações. É preciso, portanto, que elas sejam escrutinadas por meio de 

testes a fim de que se determine a melhor (PINDYCK; RUBINFELD, 2001). A verificação de 

diagnóstico é uma forma de colocar o modelo em risco e observar se ele se mostra sensível às 

discrepâncias que muito provavelmente ocorrerão.  

Nenhum modelo econométrico é perfeito, assim como nenhuma checagem será 

completamente abrangente. Contudo, se uma verificação de diagnóstico for bem elaborada, 

resultando em um modelo que se ajusta bem aos dados, pode-se fazer previsões com segurança 

(BOX; JENKINS; REINSEL, 2008; PINDYCK; RUBINFELD, 2001).  

Tem-se nessa etapa, portanto, o diagnostic checking, a quarta fase da metodologia 

Box-Jenkins. É relevante mencionar que esta etapa também traduz o caráter iterativo da 

metodologia, ou seja, caso o diagnóstico aponte que o modelo estimado é inadequado, é 

necessário descobrir em que ponto ele está errado e buscar formas de corrigi-lo retornando às 

etapas anteriores até obter resultados adequados dos testes (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). 

Box, Jenkins e Reisel (2008) propõem basicamente dois métodos para tal: o primeiro 
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envolve um superajustamento (overfitting), e o segundo, o diagnóstico dos resíduos. O 

superajustamento é menos utilizado, pois demanda que se conheça a priori a natureza da 

inadequação do modelo, o que nem sempre é possível. Outro problema do superajustamento é 

que ele deliberadamente inclui mais parâmetros, o que fere o princípio da parcimônia 

(BROOKS, 2008; MORETTIN; TOLOI, 2004). Os dois métodos são detalhados a seguir. 

O superajustamento significa ajustar deliberadamente um modelo maior do que o 

requerido para capturar a dinâmica dos dados identificados na primeira etapa. Testa-se a 

significância destes parâmetros extras e se sua inclusão reduz a variância residual.  

Caso os parâmetros incluídos sejam insignificantes, o modelo estimado inicialmente é 

adequado, e os parâmetros extras podem ser excluídos. Se as inclusões se mostrarem 

significantes, houve algum tipo de negligência em etapas anteriores, devendo-se retornar a elas 

e fazer as correções (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008; BROOKS, 2008; MORETTIN; 

TOLOI, 2004). 

O segundo método envolve a verificação dos resíduos, que representa uma forma mais 

segura de diagnóstico desde o ponto de vista estatístico. É importante verificar a correlação 

serial, que pode surgir a partir da omissão de variáveis importantes, de erros de especificação, 

de manipulação equivocada de dados, etc. (QUEIRÓS, 2012). Assim, de acordo com Morettin 

e Toloi (2004), caso hipoteticamente se ajuste um modelo tal como: 

 

 𝜙(𝐵)𝑊 = 𝜃(𝐵)𝑎𝑡 (37) 

 

Com: 

 

 𝑊𝑡 =  Δ𝑑𝑍𝑡 (38) 

 

Se o modelo for adequado, os ‘erros verdadeiros’ 𝑎𝑡 = 𝜃−1(𝐵)𝜙(𝐵)𝑊𝑡 serão ruídos 

brancos, e não será necessário retornar às etapas anteriores.  

O teste de autocorrelação residual procura demonstrar, portanto, que o resíduo 

estimado �̂�𝑡 aproxima-se do verdadeiro 𝑎𝑡, devendo ser, por conseguinte, não-correlacionado. 

Para Morettin e Toloi (2004), supondo �̂�𝑡 como representação da autocorrelação dos resíduos 

�̂�𝑡, espera-se que �̂�𝑡 ≅ 0. Isso indica que o resíduo é branco: 

 

 �̂�𝑡~𝑁(0, 1
𝑛⁄ ) (39) 
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O cálculo de �̂�𝑡 é feito através de: 

 

 �̂�𝑘 =
∑ �̂�𝑡�̂�𝑡−𝑘

𝑛
𝑡=𝑘+1

∑ �̂�𝑡
2𝑛

𝑡=1

 (40) 

 

Outra forma de diagnosticar os resíduos do modelo é a desenvolvida por Box e Pierce 

(1970), em que se testa a significância conjunta dos coeficientes de correlação, ou seja, de que 

todos os �̂�𝑡 sejam simultaneamente iguais as zero. A estatística Q do teste Box-Pierce, conforme 

Gujarati e Porter (2011), é dada por  

 

 𝑄 = 𝑛 ∑ �̂�𝑘
2

𝑚

𝑛=1

 (41) 

 

Em que 𝑚 é o número de defasagens e 𝑛 representa o tamanho da amostra. Ljung e 

Box (1978) propuseram uma variante desse teste, que ficou conhecida como estatística LB e é 

definida como: 

 

 𝐿𝐵 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑ (
�̂�𝑘

2

𝑛 − 𝑘
) ~𝜒2𝑚

𝑚

𝑘=1

 (42) 

  

Em ambos os casos, as estatísticas apresentarão uma distribuição 𝜒2 com 𝑚 graus de 

liberdade. Se a estatística Q ou LB calculada exceder o valor crítico a partir da distribuição 𝜒2 

no nível de significância escolhida, rejeita-se a hipótese nula de que todos os verdadeiros 𝑟𝑘
2 

sejam iguais a zero. Vale mencionar que a estatística LB é mais poderosa que a de Box-Pierce 

em amostras pequenas (MORETTIN; TOLOI, 2004; GUJARATI; PORTER, 2011). 

É possível, ainda, aplicar o teste de autocorrelação cruzada, que confronta a correlação 

entre os valores passados e presentes da série, assim como o teste de periodograma acumulado, 

o qual igualmente busca comprovar se os ruídos estimados são brancos. Box, Jenkins e Reinsel 

(2008), por sua vez, propõem uma forma de se utilizar os próprios resíduos para corrigir o 

modelo. Supondo-se que 𝑏𝑡 no seguinte modelo não seja ruído branco: 

 

 𝜙0(𝐵)∇𝑑0𝑍𝑡 = 𝜃0(𝐵)𝑏𝑡 (43) 
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Este ruído pode ser escrito como: 

 

 �̅�(𝐵)∇�̅�𝑏𝑡 = �̅�(𝐵)𝑎𝑡 (44) 

 

Eliminando-se o termo 𝑏𝑡 por meio da substituição de (44) em (43), tem-se que: 

 

 𝜙0(𝐵)�̅�(𝐵)∇𝑑0∇�̅�𝑍𝑡 = 𝜃0(𝐵)�̅�(𝐵)𝑎𝑡 (45) 

  

Segundo os autores, uma vez eliminado o resíduo não aleatório 𝑏𝑡, o modelo (45) 

poderá ser ajustado e novamente diagnosticado. Morettin e Toloi (2004) afirmam que esse 

procedimento deverá ser repetido até que o modelo adequado seja encontrado. Mais uma vez 

observa-se a iteratividade como um dos esteios da metodologia Box-Jenkins. 

O teste BG, desenvolvido paralelamente por Breusch (1978) e Godfrey (1978), que é 

do tipo Multiplicador de Lagrange, também procura identificar se há correlação serial entre os 

resíduos até uma defasagem previamente estabelecida. A hipótese nula, neste caso, é a de que 

há independência serial nos resíduos, caracterizando ruídos brancos. De acordo com Gujarati e 

Porter (2011), caso se suponha um modelo AR (p) do tipo 

 

 𝑢𝑡 = 𝜌1𝑢𝑡−1 + 𝜌2𝑢𝑡−2 + ⋯ + 𝜌𝑝𝑢𝑡−𝑝 + 휀𝑡 (46) 

 

Testar-se-á a hipótese nula de que 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑝 = 0, ou seja, de que não há 

correlação serial de qualquer ordem. Se a amostra for assintótica, pode-se demonstrar que: 

 

 (𝑛 − 𝑝)𝑅2~𝜒𝑝
2 (47) 

 

Assim: 

 

Assintoticamente, 𝑛 − 𝑝 vezes o valor 𝑅2 segue a distribuição qui-quadrado com 𝑝 

graus de liberdade. Se em uma aplicação (𝑛 − 𝑝)𝑅2 excede o valor crítico do qui-

quadrado no nível de significância escolhido, rejeitamos a hipótese nula, em que pelo 

menos 𝜌 [na equação (56)] é estatístico e significantemente diferente de zero 

(GUJARATI; PORTER, 2011, p. 440). 

 

Caso não seja identificada, portanto, a independência dos resíduos, deve-se retornar às 

fases anteriores da metodologia Box-Jenkins, identificando e estimando novamente os modelos. 
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Segundo Queirós (2012), o teste BG permite verificar se houve equívocos na inclusão de 

parâmetros na modelagem, o que pode ocorrer na fase de identificação. 

Por fim, a normalidade dos resíduos também deve ser asseverada na fase de 

diagnóstico da metodologia Box-Jenkins. Pode-se utilizar, por exemplo, o teste proposto por 

Jarque e Bera (1980), conhecido como teste JB, que verifica a assimetria e a curtose na 

distribuição dos resíduos.  

Para o caso de ruídos brancos, espera-se um coeficiente de assimetria (S) igual a zero 

(distribuição simétrica) e um de curtose (K) estatisticamente igual a três (distribuição 

mesocúrtica), caso em que se tem um processo normal gaussiano. O teste JB procura, portanto, 

descobrir se estas medidas se afastam das normas de 0 e 3 (GUJARATI; PORTER, 2011). O 

cálculo é feito através de: 

 

 𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑆2

6
+

(𝐾 − 3)2

24
] (48) 

  

Sob a hipótese nula de que há normalidade, 𝐽𝐵 segue uma distribuição qui-quadrado 

com dois graus de liberdade. 

Diversos outros testes são aplicáveis à correlação serial e à normalidade, os quais são 

de extrema utilidade na fase de verificação de diagnóstico (ANDERSON, 1976; BOX; 

JENKINS; REINSEL, 2008; BROOKS, 2008; BUENO, 2011; CHATFIELD, 2000; ENGLE, 

1982; MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998; MORETTIN; TOLOI, 2004; 

PANKRATZ, 1983; PINDYCK; RUBINFELD, 2001; TSAY, 2010; VANDAELE, 1983), 

embora os principais tenham sido abordados nesta seção.  

Testes desta natureza são imprescindíveis, especialmente para se fazer previsões. Na 

sequência, é discutido este processo, que consiste na última fase da metodologia Box-Jenkins. 

 

3.3.8 Previsão 

 

Uma das razões pelas quais a metodologia Box-Jenkins passou a ser largamente aceita 

a partir dos anos de 1970 é que, embora comparativamente menos intrincada, ela apresenta 

maior poder de previsão que outros modelos econométricos mais complexos 

(KIRCHGÄSSNER; WOLTERS, 2007). Dessa forma, uma vez que o modelo tenha sido 

identificado, estimado, verificado e tendo ‘resistido’ aos testes de diagnóstico, é possível utilizá-

lo para fazer previsões. 
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Formalmente, a previsão econométrica para uma série temporal 𝑍 refere-se ao valor 

de 𝑍𝑡+ℎ, com ℎ ≥ 1, partindo-se do pressuposto de que o analista já conhece as observações 

anteriores … , 𝑍𝑡−2, 𝑍𝑡−1, 𝑍𝑡 até o instante 𝑡, que será a origem das previsões até o instante ℎ 

(MORETTIN; TOLOI, 2004). A previsão se trata, portanto, de utilizar o modelo para identificar 

os valores esperados entre o instante atual 𝑡 e o instante futuro ℎ, de forma que a diferença entre 

os valores previstos e os realizados seja a mínima possível.  

Para Box, Jenkins e Reinsel (2008), a previsão no instante 𝑡 + ℎ poderá ser estimada 

a partir de três formas básicas: pela equação de diferenças 𝑍𝑡+ℎ = 𝜑1𝑍𝑡+ℎ−1 + ⋯ +

𝜑𝑝+𝑑𝑍𝑡+ℎ−𝑝−𝑑 − 𝜃1𝑎𝑡+ℎ−1 − 𝜃𝑞𝑎𝑡+ℎ−𝑞 + 𝑎𝑡+ℎ; por choques aleatórios do tipo 𝑍𝑡+ℎ =

∑ 𝜓𝑡+ℎ−𝑗𝑎𝑗
𝑡+ℎ
𝑗=−∞ = ∑ 𝜓𝑗𝑎𝑡+ℎ−𝑗

∞
𝑗=0 ; e por meio da forma invertida 𝑍𝑡+ℎ = ∑ 𝜋𝑗

∞
𝑗=1 𝑍𝑡+ℎ−𝑗 +

𝑎𝑡+ℎ, em que 𝜋𝑗 pode ser obtido a partir do modelo ARIMA 𝜑(𝐵) = 𝜃(𝐵)𝜋(𝐵), com os 

operadores de defasagem 𝜃(𝐵) e  𝜑(𝐵). 

Vale lembrar que se conhece apenas um número limitado de observações, portanto o 

limite inferior da base dados que se pode utilizar é dado por 𝑍1. A modelagem ocorrerá, a 

depender do critério de escolha do tamanho amostral, de um determinado dado a partir desse 

limite mínimo 𝑍1 até 𝑍𝑡, que é o momento atual. Consequentemente, a previsão será realizada 

para ℎ períodos a frente, ou seja, até a observação 𝑍𝑡+ℎ (MORETTIN; TOLOI, 2004). 

A previsão feita por erro quadrático médio (EQM) procura minimizar a diferença entre 

os valores observados e os previstos pelo modelo. Box, Jenkins e Reinsel (2008) recomendam 

tal método. Assim, caso se tenha eleito um modelo genérico tal como: 

 

 𝑍�̂�(ℎ) = 𝜓ℎ
∗ 𝑎𝑡 + 𝜓ℎ+1

∗ 𝑎𝑡−1 + 𝜓ℎ+2
∗ 𝑎𝑡−2 + ⋯ (49) 

 

O que se procura é um peso 𝜓𝑗
∗ que minimize o erro quadrático médio de previsão. O 

EQM é dado por: 

 

 𝐸[𝑍𝑡+ℎ − �̂�𝑡(ℎ)]
2

= 𝐸 [∑ 𝜓𝑗𝑎𝑡+ℎ−𝑗

∞

𝑗=0

− ∑ 𝜓ℎ+𝑗
∗ 𝑎𝑡−𝑗

∞

𝑗=0

]

2

 (50) 

 

Conforme Morettin e Toloi (2004), se o erro de previsão for dado por: 
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 𝑒𝑡(ℎ) = 𝑍𝑡+ℎ − �̂�𝑡(ℎ) = 𝜓0𝑎𝑡+ℎ + 𝜓1𝑎𝑡+ℎ−𝑗 + ⋯ + 𝜓ℎ−1𝑎𝑡+1 − ∑(𝜓ℎ+𝑗

∞

𝑗=0

− 𝜓ℎ+𝑗
∗ )𝑎𝑡−𝑗 (51) 

 

Ter-se-á que: 

 

 𝐸[𝑒𝑡(ℎ)]2 = (1 + 𝜓1
2 + ⋯ + 𝜓ℎ−1

2 )𝜎𝑎
2 + ∑(𝜓ℎ+𝑗 − 𝜓ℎ+𝑗

∗ )2𝜎𝑎
2

∞

𝑗=0

 (52) 

 

E a previsão de EQM será dada por: 

 

 �̂�𝑡(ℎ) = 𝜓ℎ𝑎𝑡 + 𝜓ℎ+1𝑎𝑡−1 + ⋯ = ∑ 𝜓ℎ+𝑗𝑎𝑡−𝑗

∞

𝑗=0

 (53) 

 

Disso resulta, agora, que o erro de previsão é obtido a partir de: 

 

 𝑒𝑡(ℎ) = 𝑎𝑡+ℎ + 𝜓ℎ+1𝑎𝑡−1 + ⋯ + 𝜓ℎ−1𝑎𝑡+1 (54) 

 

Seguindo estes passos, conforme Morettin e Toloi (2004) e Box, Jenkins e Reinsel 

(2008), conclui-se que: i) a previsão de EQM mínimo é a esperança condicional de 𝑍𝑡+ℎ, 

considerando as observações passadas da série; ii) a partir de (54), tem-se que [𝑒𝑡(ℎ)] = 0 e 

que a variância do erro de previsão, por sua vez, é dada por 𝑣(ℎ) = (1 + 𝜓1
2 + 𝜓2

2 + ⋯ +

𝜓ℎ−1
2 )𝜎𝑎

2; e iii) o erro de previsão no instante imediatamente posterior, 𝑡 + 1, é 𝑒𝑡(1) = 𝑍𝑡+1 −

�̂�𝑡(1) = 𝑎𝑡−1, do que se conclui que os erros são não-correlacionados. 

Partindo-se do pressuposto de que o instante atual é 𝑡, e que o instante futuro é 𝑡 + ℎ, 

será necessário atualizar a previsão 𝑡 + 1 passos adiante, inclusive pelo fato de que o modelo 

estimado pode se deteriorar ao prever defasagens muito distantes no futuro. A atualização 

deverá ocorrer, portanto, no instante 𝑡 + ℎ + 1. Isso é feito a partir de duas origens: 

 

 𝑡 + 1: �̂�𝑡+1(ℎ) = 𝜓ℎ𝑎𝑡+1 + 𝜓ℎ+1𝑎𝑡 + 𝜓ℎ+2𝑎𝑡−1 + ⋯ (55) 

 𝑡: �̂�𝑡(ℎ + 1) = 𝜓ℎ+1𝑎𝑡 + 𝜓ℎ+2𝑎𝑡−1 + ⋯ (56) 

 

Quando se subtrai (56) de (55), o resultado é: 
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 �̂�𝑡+1(ℎ) = �̂�𝑡(ℎ + 1) + 𝜓ℎ𝑎𝑡+1 (57) 

 

Dessa forma, para Morettin e Toloi (2004, p. 233), a previsão em 𝑍𝑡+ℎ+1 feita no 

instante presente 𝑡 deve ser atualizada sempre quando se observa um novo dado em 𝑍𝑡+1. Para 

tanto, quando se faz a previsão em 𝑍𝑡+ℎ+1 a partir de 𝑡 + 1, deve ser adicionado a �̂�𝑡(ℎ + 1) 

um múltiplo de erro de previsão 𝑎𝑡+1 = 𝑍𝑡+1 − �̂�𝑡(1) (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008; 

MORETTIN; TOLOI, 2004). 

É importante considerar que frequentemente é necessário tomar diferenças na série a 

fim de obter estacionariedade. Nesse caso, o modelo identificado, estimado e verificado fará 

previsões em diferenças. Consequentemente, para se prever uma observação em nível (em um 

instante pontual), é preciso rearranjar matematicamente o modelo (GUJARATI; PORTER, 

2011; WANG, 2008). O mesmo ocorre com modelos estimados sobre a série logaritmizada. 

Caso esta transformação tenha sido necessária, aos valores previstos deverão ser aplicados anti-

logaritmos, a fim de obter observações futuras em nível. 

Diversos os critérios julgam a performance de um modelo preditivo. A seção 2.3 

detalhou estes conceitos, quais sejam, eficácia, precisão, bom ajuste de dados, etc. 

Estatisticamente, porém, os modelos que fazem previsões com boa performance são aqueles 

que minimizam o erro quadrático médio (MSE)30, o erro absoluto médio (MAE)31, e o erro 

absoluto percentual médio (MAPE)32 (ARMSTRONG, 1988). Este último foi utilizado no 

presente trabalho, sob a nomenclatura de erro percentual médio anual (EPMA). 

Uma vez descrita sua configuração matemática, é necessário considerar que a previsão 

deve ser entendida como um processo que requer compreensão clara do modelo econométrico 

subjacente. Embora seja considerada um mal necessário, dadas as suas limitações e 

dificuldades, ela é de extrema utilidade na vida prática dos analistas (ARMSTRONG, 1988; 

STOCK, 1999; WEI, 2006), e isso converge com aquilo a que se propõe este trabalho.  

A metodologia Box-Jenkins busca determinar valores futuros com base em suposições 

particulares de dados passados (CHATFIELD, 2000). Ressalta-se, contudo, que tal metodologia 

apresenta boa performance principalmente em previsões de curto prazo. Como o objetivo neste 

trabalho é precisamente estimar um modelo deste tipo, a metodologia Box-Jenkins mostra-se 

adequada. No próximo capítulo, será feita a construção deste modelo e discutir-se-á sua 

performance a partir dos resultados. 

                                                 
30 Mean square error. 
31 Mean absolute error. 
32 Mean absolute percentual error. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo trata da aplicação da metodologia Box-Jenkins à série temporal do 

ISS, estimando um modelo de previsão de arrecadação para este imposto e discutindo sua 

performance diante dos valores realizados. Conforme mencionado na subseção 3.1, a série 

utilizada neste trabalho consiste na arrecadação mensal do ISS em Francisco Beltrão, Paraná, 

em valores nominais, no período compreendido entre agosto de 2003 e dezembro de 2016.  

A previsão foi feita para 2017, de janeiro a dezembro, e posteriormente comparada 

com o montante efetivamente arrecadado neste ano. O erro percentual médio anual (EPMA) 

mede a capacidade preditiva do modelo.  

Além destas breves considerações iniciais, o capítulo divide-se em duas partes: na 

primeira, são descritos os testes de estacionariedade aos quais a série foi submetida, a 

transformação logarítmica efetuada nos dados com o objetivo de estabilizar a variância, bem 

como os resultados apresentados a partir deles. Discute-se, ainda, a necessidade de integrar – 

diferenciar – a série a fim de torná-la estacionária, e o que isso implica na determinação do 

modelo ARIMA mais adequado. 

Em um segundo momento, é detalhada a aplicação dos passos da metodologia Box-

Jenkins, incluindo a demonstração do modelo considerado de melhor performance, conforme 

os critérios previstos na literatura. Nesta mesma subseção, apresenta-se o diagnóstico dos 

resíduos do modelo, assim como os resultados da previsão, demonstrando-se o grau percentual 

médio de ajuste dos dados previstos aos realizados. 

 

4.1 RESULTADOS DOS TESTES DE ESTACIONARIEDADE 

 

A estacionariedade já foi objeto de detalhamento na subseção 3.2.2.1, na qual se 

enfatizou sua imprescindibilidade para a obtenção de um modelo robusto e de previsões 

confiáveis a partir da aplicação da metodologia Box-Jenkins. Naturalmente, as séries 

econômicas em geral não costumam apresentar estacionariedade (GUJARATI; PORTER, 

2011), e o exame visual do gráfico da série fornece tão-somente um palpite quanto a isso, a 

partir do quê se demanda a aplicação de testes específicos para confirmação. 

A Figura 2 apresenta os Gráficos da arrecadação do ISS entre agosto de 2003 e 

dezembro de 2016 em três circunstâncias distintas. No Gráfico (a), a série está em nível e em 

valores nominais.  

A partir de sua observação, pode-se notar com clareza a presença de tendência, o que 
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é um indicativo de não-estacionariedade (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). 

O Gráfico apresentado em (b) refere-se à série logaritmizada. Vale lembrar que a 

literatura prevê a aplicação de logaritmos aos dados com o objetivo de estabilizar a variância 

da série, procedimento conhecido como transformação Box-Cox (BOX; JENKINS; REINSEL, 

2008; GUJARATI; PORTER, 2011; PINDYCK; RUBINFELD, 2001). O comportamento 

gráfico observado em (a) permite supor que isto é necessário, dadas as grandes oscilações dos 

valores. 

 

Figura 2 – Gráficos da série temporal do ISS 
                                                (a)                                                                                    (b) 

 
                                                                                        

                                                                                        (c) 

 
                                              Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 
 

Por outro lado, os testes de estacionariedade Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e 

Phillips-Perron (PP) aplicados à série em nível (a) e em logaritmos (b) mostraram que não foi 

possível rejeitar a hipótese nula de não-estacionariedade, conforme demonstrado na Tabela 3. 

É relevante mencionar uma vez mais que a estacionariedade é condição imprescindível para a 

previsão em séries temporais (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). Dessa forma, a série em 

logaritmos foi diferenciada uma vez, o que resultou no Gráfico (c) da Figura 2.  
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Aplicados novamente os testes ADF e PP à série logaritmizada em primeiras 

diferenças, pôde-se concluir que a série é estacionária. A Tabela 3 apresenta os coeficientes 

destes testes, cuja hipótese nula, vale recordar, é a da não-estacionariedade, contra a hipótese 

alternativa de que a série é estacionária.  

 

Tabela 3 – Testes ADF e PP para a série do ISS em três circunstâncias 

Testes de estacionariedade 

Coeficiente Z(t)  

do teste na série 

em nível 

Coeficiente Z(t) 

do teste na série 

em logaritmos 

Coeficiente Z(t) do 

teste na série em 

primeiras diferenças 

dos logaritmos 

ADF -1.610 -1.810 -22.242*** 

PP -0.586 -1.326 -30.093*** 

 Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 

 Nota: *** indica significância estatística a 1%.  
 

Apenas na quarta coluna da Tabela 3, dada a significância estatística, é possível rejeitar 

a hipótese nula de não-estacionariedade. Isso posto, a série tornou-se estacionária após ser 

tomada a primeira diferença da série em logaritmos. Com efeito, conforme afirmam Gujarati e 

Porter (2011), uma única diferenciação é com frequência suficiente para tornar a série 

estacionária. 

De acordo com a metodologia Box-Jenkins, o número de vezes que a série precisou 

ser diferenciada para apresentar estacionariedade indica, no modelo ARIMA, a ordem do 

processo de integração I (d), dada pela letra d (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). Portanto, 

no caso do ISS, d é igual a 1, pois a série apresentou estacionariedade após a primeira 

diferenciação da série logaritmizada.  

Tem-se, assim, um modelo parcial prévio de ordem I (1), o que também pode ser 

denotado por 𝑌(𝑡)~𝐼(1). A identificação da ordem dos processos AR (p) e MA (q), a escolha do 

melhor entre os modelos candidatos, assim como a estimação, o diagnóstico e a apresentação 

dos resultados da previsão, serão demonstrados na próxima subseção. 

 

4.2 IDENTIFICAÇÃO, ESTIMAÇÃO, DIAGNÓSTICO E PREVISÃO 

 

Os resultados dos testes de estacionariedade apresentados anteriormente indicaram que 

a série que se deve utilizar é a logaritmizada e em primeiras diferenças, pois é estacionária. 

Disso resultou um modelo parcial prévio de ordem I (1).  

Em relação à identificação de sazonalidade, procedeu-se à decomposição da série, 
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também denominada Análise de Fourier33, do que resultaram: o fator sazonal (comportamento 

cíclico e regular da série); a tendência-ciclo (picos e vales alternados); e o componente irregular 

(movimentos aleatórios, não-presumíveis). 

Regrediu-se, a seguir, o fator sazonal contra a tendência-ciclo, cujo coeficiente 

demonstrou-se não estatisticamente significativo. A regressão contrária, ou seja, tendência-ciclo 

contra fator sazonal, também não demonstrou significância estatística dos coeficientes. Dessa 

forma, concluiu-se que a sazonalidade é não-significativa no período, e foi desconsiderada na 

análise. Os resultados discutidos na sequência, portanto, não contêm o componente sazonal no 

ARIMA. 

O próximo passo, de acordo com a metodologia Box-Jenkins, é proceder à fase de 

identificação dos componentes, o que demanda a análise das FACP e FAC (análise de 

correlograma) para estabelecer, respectivamente, a ordem dos processos autorregressivo, AR 

(p), e de médias móveis, MA (q). A Figura 3 apresenta o Gráfico da Função de Autocorrelação 

(FAC), dado por (a), e o da Função de Autocorrelação Parcial (FACP), dado por (b), da primeira 

diferença dos logaritmos da série relativa ao ISS: 

 

Figura 3 – FAC e FACP dos logaritmos do ISS em primeiras diferenças 
                            (a)                                                                                     (b)  

 
 Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 
 

É de se destacar que o comportamento apresentado por ambos os Gráficos indica, 

conforme demonstrado no Quadro 2 constante da subseção 3.3.5.1, características de uma classe 

de modelos do tipo combinado ARMA, dado que há um movimento aproximadamente senoide 

em (a) e uma declinação exponencial em (b) (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008; GUJARATI; 

PORTER, 2011; MORETTIN; TOLOI, 2004; QUEIROS, 2012; WANG, 2008).  

                                                 
33 Também conhecida como análise espectral (WONNACOTT; WONNACOTT, 1990). 
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Entretanto, em virtude de já haver sido identificada a necessidade de integrar a série 

uma vez para se obter estacionariedade, o componente I também deverá fazer parte do modelo. 

Assim, pode-se concluir que a classe geral de modelos estimados deverá ser do tipo ARIMA. 

O exame da FAC, dada pelo Gráfico (a), é utilizado para a identificação da possível 

ordem do componente de médias móveis (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008). Dentro do 

período de até um ano, ou seja, até a lag 12, é possível observar significância estatística nas 

defasagens 1 e 12, o que permite combinações tais como MA (1), MA (12) e MA (1,12).  

Por outro lado, observando-se o Gráfico da FACP, demonstrado em (b) na Figura 3, é 

possível afirmar que há significância estatística mais evidente nas lags 1, 2, e 11, além de um 

pico menos expressivo na lag 4, considerando-se as defasagens de até um ano (12 lags). A partir 

disso, combinaram-se as ordens do componente autorregressivo da seguinte forma: AR 

(1,2,4,11), AR (1,2,11) e AR (1,11). 

Procedendo-se às combinações destes modelos, de acordo com o que recomendam 

Box, Jenkins e Reinsel (2008), identificou-se uma classe geral de oito modelos candidatos, que 

são demonstrados no Quadro 3. Ressalta-se que todos já contêm o componente I (1) pelas razões 

expostas anteriormente. 

 

Quadro 3 – Modelos candidatos a partir da análise das FACP e FAC 
Modelos candidatos Caracterização e ordem dos modelos 

Modelo 1 AR (1,2,4,11) I (1) MA (1) 

Modelo 2 AR (1,2,4,11) I (1) MA (1,12) 

Modelo 3 AR (1,2,4,11) I (1) MA (12) 

Modelo 4 AR (1, 11) I (1) MA (1) 

Modelo 5 AR (1,11) I (1) MA (1,12) 

Modelo 6 AR (1,11) I (1) MA (12) 

Modelo 7 AR (1,2,11) I (1) MA (1,12) 

Modelo 8 AR (1,2, 11) I (1) MA (12) 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 

 

Deste modo, os oito modelos candidatos apresentados no Quadro 3 perfazem a fase da 

identificação. A segunda etapa da metodologia proposta por Box e Jenkins é a da estimação. 

Todos os oito modelos foram estimados por máxima-verossimilhança, adequado e 

recomendável para o caso em estudo (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008).  

Estimados os modelos prévios, sobre eles foram aplicados os critérios de seleção AIC 

e BIC, já detalhados na subseção 3.3.6. Os resultados das estimações constam da Tabela 4, a 

seguir. 
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É preciso dizer que as estimações foram feitas com a variável em logaritmos e em 

primeiras diferenças, pelas razões já expostas, de forma que a variável dependente é denotada 

por 𝐷(𝑙𝑛𝐼𝑆𝑆)𝑡. Após a escolha do modelo mais adequado de acordo com os critérios, o modelo 

foi rearranjado matematicamente para fornecer previsões da variável 𝐼𝑆𝑆 em nível. 

A partir dos dados contidos na Tabela 4, o Modelo 6 – do tipo AR (1,11) I (1) MA (12) 

– tem, em módulo, o menor valor para os critérios AIC e BIC, que são os fatores de escolha 

para a representação mais adequada, conforme já explicitado. Em decorrência disso, este 

modelo mostrou-se viável na terceira etapa, pois apresentou o melhor desempenho quando se 

conjuga o processo iterativo com a premissa da parcimônia (BOX; JENKINS; REINSEL; 2008; 

GUJARATI; PORTER, 2011; MORETTIN; TOLOI, 2004). A escolha do Modelo 6 finaliza, 

portanto, a etapa de estimação na metodologia Box-Jenkins. 

De acordo com Box, Jenkins e Reinsel (2008), o próximo passo é a verificação de 

diagnóstico, fase na qual são aplicados testes, incluindo procedimentos para verificar se as 

raízes do modelo se encontram dentro do círculo unitário (devendo ser, em módulo, menores 

que um), e sobre os resíduos, a fim de constatar normalidade, homocedasticidade e ausência de 

autocorrelação, atestando que os ruídos são brancos. É nesta etapa que, caso os testes 

identifiquem problemas, deve-se reiniciar o processo, ainda de acordo com o princípio da 

iteração. Caso o modelo resista aos testes, pode-se proceder à previsão.  

Uma vez eleito o Modelo 6, testou-se se o processo estimado é estável, ou seja, se o 

componente AR se apresenta estacionário e se o componente MA é invertível. Este 

procedimento foi realizado por meio da verificação do módulo do inverso das raízes reais do 

modelo, com a finalidade de se observar se estão dentro do círculo unitário, tal como já dito.  

 Os resultados demonstraram que os inversos das raízes reais do Modelo 6 são, em 

módulo, todos menores que um, oscilando entre 0,856114 e 0,998827. Isso atesta que o processo 

autoregressivo é estacionário e que o processo de médias móveis é invertível, o que atende às 

premissas da metodologia Box-Jenkins (BOX; JENKINS; REINSEL, 2008).  

O segundo passo da verificação de diagnóstico envolve comprovar que os ruídos são 

brancos, normais, e também estacionários. A média dos resíduos da previsão foi de 0,03699661, 

ou seja, bastante próxima de zero.  

A Figura 4 apresenta as seguintes informações do Modelo 6: o Gráfico de dispersão 

(a), com os resíduos plotados contra o logaritmo do ISS em primeiras diferenças; e o Gráfico 

(b), com o histograma dos mesmos resíduos. 
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Figura 4 – Gráfico de dispersão e histograma dos resíduos do Modelo 6 
                            (a)                                                                                     (b)  

 
 Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 

 

A partir do Gráfico de dispersão em (a), pode-se atestar a concentração dos valores em 

torno de zero. Já em (b), o formato do histograma confirma a normalidade (GUJARATI; 

PORTER, 2011). Dessa forma, os resíduos do Modelo 6 apresentam distribuição normal e com 

média zero, caracterizado-se como ruídos brancos. Vale lembrar que os resíduos são também 

homocedásticos, uma vez que na fase da estimação foram aplicados erros robustos de White, 

corrigindo automaticamente a eventual presença de heterocedasticidade.  

Os testes de estacionariedade ADF e PP também foram aplicados aos resíduos, e seus 

coeficientes constam da Tabela 5:  

 

Tabela 5 – Testes ADF e PP para os resíduos do Modelo 6 
Testes de estacionariedade Coeficiente Z(t) dos logaritmos dos resíduos 

ADF -22.621*** 

PP -25.741*** 

                     Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 

                     Nota: *** indica significância estatística a 1%.  

 

 

Por fim, para testar a presença de autocorrelação nos resíduos do modelo, foi realizado 

o teste desenvolvido por Geary (1970), também conhecido como Teste de Carreiras. De forma 

concisa, este procedimento refere-se à verificação de aleatoriedade nos resíduos. Para tal, é 

analisado o comportamento das denominadas carreiras de resíduos, ou seja, um sequenciamento 

ininterrupto de alguma de suas características, por exemplo, os sinais de positivo e de negativo 

dos valores. A cada mudança de sinal na sequência, contabiliza-se uma carreira (GEARY, 1970). 

A partir disto, testa-se se o número de carreiras observadas, dado por R, é “de mais ou 

de menos em relação ao número de carreiras esperado em uma sequência rigorosamente 

aleatória” (GUJARATI; PORTER, 2011, p. 433). O intervalo de confiança do teste é dado por 
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𝑃𝑟𝑜𝑏[𝐸(𝑅) − 1,96. 𝜎𝑅 ≤ 𝑅 ≤  𝐸(𝑅) + 1,96. 𝜎𝑅] = 0,95, em que 𝐸(𝑅) representa o valor 

médio do número de carreiras, e 𝜎𝑅, sua variação.  

Assim, se R se encontrar dentro do intervalo, não se rejeita a hipótese nula de 

aleatoriedade dos resíduos com 95% de confiança. Em outras palavras, não haverá 

autocorrelação nos resíduos. Caso contrário, os resíduos serão não-aleatórios e serialmente 

correlacionados, indicando, portanto, presença de autocorrelação.  

Para o caso do Modelo 6, o valor de 𝐸(𝑅) foi 75,7578, e de 𝜎𝑅, 34,4923. A partir destes 

resultados, o intervalo de confiança deu-se entre 8,2117 e 143,3038. Já o sequenciamento das 

carreiras, ou seja, R, perfez um valor de 96. Estando este valor contido no intervalo de confiança 

supramencionado, não se rejeitou a hipótese nula de aleatoriedade, do que se concluiu que não 

há autocorrelação. A Figura 5, na sequência, apresenta os resíduos do Modelo 6 contra o tempo 

e corrobora esta conclusão: 

 

Figura 5 – Gráfico dos resíduos do Modelo 6 contra o tempo 

 
                               Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 

 

A concentração dos resíduos em torno de zero ao longo do tempo, bem como seu 

comportamento aleatório e sem padrão sistemático, conforme se observa na Figura acima, 

indica ausência de autocorrelação (GUJARATI; PORTER, 2011). Assim, os resíduos são 

aleatórios e não-serialmente correlacionados, significando, portanto, que não há autocorrelação. 

Dito tudo isso, os resíduos do Modelo 6 mostraram-se normalmente distribuídos, com 

média zero e variância constante, além de estacionários, homocedásticos e não-serialmente 

correlacionados. Dessa forma, pode-se afirmar que são ruídos brancos (white noises), ou seja, 

de comportamento puramente aleatório. 
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Atendidas todas estas premissas na fase de diagnóstico, procedeu-se à última etapa da 

metodologia Box-Jenkins, que é a da previsão. Este procedimento foi realizado, conforme se 

viu, com o Modelo 6, que é do tipo AR (1,11) I (1) MA (12), por ter resistido a todos os testes, 

de maneira que não foi necessário retornar a fases anteriores (princípio da iteração) para efetuar 

eventuais ajustes. Ademais, o Modelo 6 é um dos que tem o menor número de parâmetros, 

indicando que é parcimonioso. 

Vale lembrar que a modelagem, ou seja, o período utilizado para a estimação do 

modelo, refere-se a agosto de 2003 a dezembro de 2016, totalizando 161 observações. A 

previsão, por sua vez, foi testada para 2017.  

Os resultados da previsão mensal de arrecadação do ISS feita pelo Modelo 6 são 

apresentados na Tabela 6, na sequência, assim como a erro percentual mensal (EPM) entre o 

previsto e o realizado, o erro percentual médio anual (EPMA), que é a informação mais 

relevante, e o erro percentual acumulado anual (EPAA). Consta da Tabela 6, ainda, a raiz 

quadrada do erro quadrático médio (RMSE)34 da previsão em logaritmos, medida comumente 

utilizada para se medir a precisão de modelos preditivos. 

 

Tabela 6 – Resultados da previsão com o Modelo 6 e erros percentuais 
Mês de 2017 Valores realizados Valores previstos EPM 

Janeiro R$ 1.176.610,61 R$ 1.168.346,00 -0,7024% 

Fevereiro R$ 954.304,94 R$ 1.159.382,00 21,4897% 

Março R$ 1.201.505,00 R$ 1.202.021,00 0,0429% 

Abril R$ 1.254.143,83 R$ 1.186.890,00 -5,3625% 

Maio R$ 1.208.351,17 R$ 1.183.866,00 -2,0263% 

Junho R$ 1.178.546,89 R$ 1.190.691,00 1,0304% 

Julho R$ 1.185.419,00 R$ 1.220.468,00 2,9567% 

Agosto R$ 1.234.232,46 R$ 1.230.845,00 -0,2745% 

Setembro R$ 1.283.836,79 R$ 1.207.332,00 -5,9591% 

Outubro R$ 1.189.746,39 R$ 1.200.260,00 0,8837% 

Novembro R$ 1.185.856,62 R$ 1.227.799,00 3,5369% 

Dezembro R$ 1.411.358,38 R$ 1.203.914,00 -14,6982% 

EPMA - - 0,0764% 

EPAA - - 0,9937% 

RMSE - - 0,7312754 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 

 

O EPMA de 2017, portanto, mostrou-se extremamente baixo, da ordem de 0,0764%. 

Embora o modelo tenha apresentado erros maiores em meses específicos tais como fevereiro 

(21,4897%) e dezembro (-14,6982%), a Lei Orçamentária (LOA) municipal é anual. Assim, o 

que tem relevância, de fato, são o EPMA e o EPAA. Este último erro também comprova a boa 

performance do modelo estimado, estando abaixo de 1%. Na realidade, mesmo que aplicado o 

                                                 
34 Root mean squared error. 



69 

 

modelo sobre todo o período, ou seja, prevendo todos os valores entre agosto de 2003 e 

dezembro de 2017, o erro percentual médio apresentado foi de -1,9517%, indicando que, de 

fato, o Modelo 6 é preciso. A Figura 6, a seguir, apresenta os gráficos comparativos do ISS 

realizado, isto é, efetivamente arrecadado, e o previsto pelo Modelo 6.  

 

Figura 6 – Gráficos comparativos entre o ISS realizado e o previsto pelo Modelo6 
                                            (a)                                                                                    (b)                                                  

                          
Fonte: Elaborada pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 

 

Em (a), constam apenas os dados referentes a 2017, que foi o ano efetivamente previsto 

pelo Modelo 6. Já em (b), está apresentada a performance do modelo quando aplicado sobre 

todo o período, inclusive 2017. 

O total de ISS arrecadado em 2017 foi de R$ 14.463.912,08, e o total previsto pelo 

modelo foi de R$ 14.381.814,00, tendo-se, assim, subestimado a arrecadação em R$ 82.098,08. 

Isso atende ao Princípio da Prudência, que recomenda conservadorismo na previsão de receitas, 

conforme definido na Resolução CFC 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade. É 

prudente, inclusive, que o executivo municipal considere o piso da margem de erro na 

elaboração da LOA para posterior aprovação legislativa, tendo em vista este Princípio. 

 

Tabela 7 – Comparativo dos EPMA de previsão dos modelos candidatos 
Modelos candidatos Caracterização e ordem dos modelos EPMA 

Modelo 1 AR (1,2,4,11) I (1) MA (1) 0,4218% 

Modelo 2 AR (1,2,4,11) I (1) MA (1,12) 6,6172% 

Modelo 3 AR (1,2,4,11) I (1) MA (12) 1,3630% 

Modelo 4 AR (1, 11) I (1) MA (1) 5,7355% 

Modelo 5 AR (1,11) I (1) MA (1,12) 8,3845% 

Modelo 6 AR (1,11) I (1) MA (12) 0,0764% 

Modelo 7 AR (1,2,11) I (1) MA (1,12) 6,5982% 

Modelo 8 AR (1,2, 11) I (1) MA (12) 1,2520% 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa, 2018. 
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A Tabela 7, apresentada acima, coteja o EPMA da previsão efetuada por todos os oito 

modelos candidatos, com destaque para o Modelo 6, escolhido como mais adequado. O exame 

destas informações corrobora que, além de ter resistido aos testes de diagnóstico e ser um dos 

mais parcimoniosos, o Modelo 6 superou também os EPMA de todos os demais. 

Já a título de comparação com os estudos examinados no Capítulo 2, o modelo 

estimado no presente trabalho superou todos em relação ao EPMA. Aqueles que mais se 

aproximam do EPMA de 0,0764% proporcionado pelo Modelo 6 foram o de Peceguini (2001), 

que obteve erros de 0,5%, 1,1% e -1,4% em seus modelos, e o de Queirós (2012), tendo um de 

seus modelos apresentado erro de -0,26%. Entre os trabalhos que estimaram modelos de 

previsão para o ISS, os menores erros médios foram os obtidos por Silva e Rocha (2002), de 

0,28% e 0,91%; Rocha (2003), de 0,39%; Caldart (2005), de -0,65%; e Queiroz et al. (2015), 

com erros médios de 1,09% e 1,21% em dois dos modelos estimados. 

O Modelo 6, assim, mostrou-se bastante preciso em sua previsão para o exercício de 

2017, apresentando-se também superior aos erros apresentados pelo próprio modelo atualmente 

utilizado na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. De acordo com os relatórios contábeis 

disponibilizados no Portal da Transparência, os erros médios de previsão de arrecadação do ISS 

foram, por exemplo, em 2013 de 2,73%, em 2014 de 3,11%, em 2015 de 6,52%, em 2016 de 

8,88% e em 2017 de -0,25%. O erro de 2017 é baixo, mas ainda assim várias vezes maior que 

o erro de 0,0764% apresentado pelo Modelo 6. 

Finalmente, valem para o presente estudo as mesmas recomendações feitas por Caldart 

(2005) e por Queiroz et al. (2015), no sentido de que o ISS é um imposto de competência 

municipal, por isso as peculiaridades das séries locais devem ser levadas em conta. Portanto, o 

modelo estimado neste trabalho não pode ser utilizado em outros municípios. Ainda assim, 

comprovou-se que a metodologia Box-Jenkins é um excelente instrumento para a previsão 

econométrica, e o modelo estimado a partir dela apresentou-se bastante preciso.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é um importante 

instrumento para fornecer segurança orçamentária aos entes governamentais. A partir dela, 

foram estabelecidos métodos e limites para a execução das finanças públicas, que são, em 

última análise, sustentadas pelo dinheiro pago por toda a sociedade na forma de tributos.  

A LRF determina que as finanças públicas devem ser administradas com 

responsabilidade e confiabilidade, e o gestor que a descumpre sujeita-se às sanções penais nela 

previstas. Atendidas as determinações da Lei, toda a sociedade pode ser beneficiada por meio 

de serviços públicos de qualidade. Ademais, ter responsabilidade fiscal inclui prever com 

precisão as variáveis envolvidas no orçamento, conforme expresso no Art. 12 da LRF.  

Neste trabalho, revisou-se a literatura internacional e nacional, tendo-se destacado as 

exemplares Notas Metodológicas divulgadas anualmente pelo governo italiano, nas quais é 

explicitada a natureza econométrica dos modelos utilizados na gestão das finanças públicas da 

Itália. Concluiu-se, ainda, que há poucos trabalhos econométricos tais como o presente, que se 

debruçam sobre impostos de natureza municipal, especialmente para municípios do porte de 

Francisco Beltrão. 

Procurando colaborar, portanto, com o aperfeiçoamento da gestão orçamentária de 

Francisco Beltrão, o presente trabalho teve como objetivo estimar um modelo econométrico de 

previsão de arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) para este município, a partir da 

metodologia Box-Jenkins. O horizonte temporal da pesquisa compreendeu a arrecadação 

nominal mensal deste imposto entre agosto de 2003 e dezembro de 2016. Foram identificadas 

as ordens apropriadas para os componentes autorregressivo, integrado, e de médias móveis 

(ARIMA), resultando desta análise oito modelos candidatos, que foram estimados e submetidos 

a testes de diagnóstico. 

Os resultados dos testes apontaram que o melhor modelo é do tipo AR (1, 11) I (1) MA 

(12), sem componente sazonal. A previsão feita para 2017 apresentou um erro percentual médio 

anual (EMPA) de 0,0764%, superando todos os modelos dos trabalhos analisados na Revisão 

Bibliográfica. O modelo superou, inclusive, as previsões recentes feitas pela Prefeitura 

Municipal de Francisco Beltrão. Deste modo, foram atendidos os objetivos propostos.  

Os resultados deste estudo são de substancial importância para o município ao oferecer 

um método de previsão de boa performance, em especial por se tratar de um imposto de grande 

peso orçamentário. Além disso, conforme já dito, os atos da administração pública devem 

fulcrar-se na responsabilidade e na prudência fiscal, sob pena de descontrole das contas públicas 
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com todas as consequências em nível social que daí decorrem. Um instrumento adequado de 

previsão de receitas tributárias é, deste modo, um meio de gerir com mais eficácia as finanças 

públicas, possibilitando seu emprego de forma satisfatória. 

É preciso dizer que o modelo estimado neste trabalho não incluiu, nem procurou 

captar, possíveis quebras estruturais decorrentes de eventuais alterações legislativas mais 

expressivas do que as que definiram o horizonte temporal da pesquisa. Eventos dessa natureza 

podem alterar o comportamento da série e, consequentemente, a performance preditiva do 

instrumento tal como foi estimado, tendo sido, assim, desconsiderados. 

Face a estas limitações, sugere-se que as estimações posteriores a 2018 incluam no 

modelo esses eventos por meio de testes de quebra estrutural. Para que o instrumento seja posto 

em prática no futuro deverão ser incorporados, por exemplo, os efeitos oriundos da Lei 

Municipal 4.516/2017, tais como a majoração de algumas alíquotas. De acordo com os 

objetivos, o modelo será oferecido à Prefeitura e, se aceito, será novamente estimado 

contemplando estes aspectos, partindo-se de uma eventual necessidade de variáveis binárias. 

O modelo também não capta ações fiscais ad hoc levadas a termo por auditores do 

município no período sob estudo que possam ter interferido no montante arrecadado do ISS, 

pois tais procedimentos costumam ser sigilosos e não passíveis de análise. Não foram, 

igualmente, considerados os prováveis efeitos positivos sobre a arrecadação resultantes de 

programas de recuperação fiscal – REFIS. Por fim, o modelo estimado não inclui nem prevê 

outras receitas do município (outros impostos, contribuições, taxas, rendimentos, juros, etc.). 

Neste ponto específico, sugere-se como pesquisa futura a estimação de modelos de 

previsão para essas receitas, para que também possam ser oferecidos ao poder público 

municipal. Concomitantemente, a previsão da despesa total também poderá ser modelada por 

meio da metodologia Box-Jenkins. Um instrumento que contemple a previsão do orçamento 

como um todo, incluindo receitas e despesas totais, contribuirá de maneira ainda mais efetiva 

para o cumprimento do Art. 12 da LRF. 

Diante do fato de que estudos desta natureza realizados em âmbito municipal são 

pouco numerosos, o presente trabalho contribui com o Estado da Arte de uma forma geral, mas 

principalmente com a administração financeira do município no que tange à plena observância 

da LRF. Por isso, mostra-se relevante oferecê-lo ao setor responsável pela gestão orçamentária 

na Prefeitura de Francisco Beltrão, para que seja implementado. 
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