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RESUMO 

 

HAASE, Ramiro Carvalho, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, julho de 2021. 
Previsões do PIB brasileiro a partir de informações de mercado: aplicações 
com dados de diferentes frequências. Orientador: Igor Santos Tupy. 
 
 
Previsões para o PIB esbarram em dois problemas principais, o atraso na publicação 

de certos dados de agregados macroeconômicos e dificuldades na utilização de 

dados amostrados em frequências diferentes. Para tentar resolver esses problemas, 

este trabalho de dissertação visa: 1. Gerar previsões para o PIB brasileiro utilizando 

apenas dados do mercado financeiro; 2. Utilizar os modelos MIDAS para trabalhar 

com variáveis amostradas em diferentes frequências; 3. Comparar a capacidade de 

previsão dos modelos utilizados (MIDAS, ARIMA e SARIMA). A partir das hipóteses 

de mercados eficientes e de expectativas racionais, é possível esperar que as 

informações contidas nos preços dos ativos do mercado financeiro são suficientes 

para gerar previsões para o PIB brasileiro, melhores do que as geradas utilizando 

variáveis de agregados macroeconômicos. O estudo proposto aqui é original, por 

investigar o uso de apenas variáveis financeiras em previsões do PIB brasileiro. O 

período de estimação dos modelos foi do segundo trimestre de 1996 ao último 

trimestre de 2018 e as previsões fora da amostra foram realizadas para o ano de 

2019. As variáveis utilizadas foram: o PIB brasileiro trimestral, cotações de ativos da 

Bolsa de Valores brasileira, a B3, o Índice Bovespa, o Índice Dow Jones, o preço do 

barril de petróleo Brent, a cotação do câmbio Dólar PTAX e a taxa CDI. As previsões 

dos modelos MIDAS utilizados foram realizadas para três horizontes de previsão 

diferentes, 1, 2 e 4 trimestres à frente. Essas previsões de modelos MIDAS foram 

comparadas com as geradas pelos modelos univariados autorregressivos de séries 

temporais ARIMA e SARIMA. Ao todo, foram realizadas 49.152 previsões MIDAS 

Almon, 49.152 previsões MIDAS Nealmon, 17.496 previsões UMIDAS e 6.000 

previsões de modelos MIDAS univariados. No total, neste estudo foram realizadas 

121.800 previsões da variação do PIB trimestral brasileiro através de modelos da 

família MIDAS. Os resultados encontrados indicam que os modelos MIDAS, 

utilizando variáveis do mercado financeiro, apresentaram melhor desempenho na 

previsão do PIB no horizonte de 1 trimestre à frente, em relação aos modelos ARIMA 

e SARIMA. Destacam-se os modelos que utilizaram como previsores a variação do 



 

 

Dólar PTAX, a variação do Índice Bovespa, a variação do Índice Dow Jones, a 

variação do preço do petróleo Brent e as variações das cotações CMIG4, PETR4 e 

VALE3. Conclui-se que para previsões em horizontes curtos, os modelos MIDAS, 

utilizando apenas dados do mercado financeiro, são uma alternativa atraente para 

os agentes econômicos em suas previsões macroeconômicas. 
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ABSTRACT 

 

HAASE, Ramiro Carvalho, M.Sc., Universidade Federal de Viçosa, July, 2021. 
Brazilian GDP forecasts based on market information: applications with data 
from different frequencies. Adviser: Igor Santos Tupy. 
 
 
Forecasts for the GDP run into two main problems, the delay in publishing of certain 

macroeconomic aggregates and difficulties in using data sampled at different 

frequencies. To solve these problems, this dissertation work aims to: 1. Generate 

forecasts for the Brazilian GDP using only financial market data; 2. Use MIDAS 

models to work with variables sampled at different frequencies; 3. Compare the 

predictive capacity of the models used (MIDAS, ARIMA and SARIMA). Based on the 

assumptions of efficient markets and rational expectations, it is possible to expect 

that the information contained in the prices of financial market assets is sufficient to 

generate forecasts for the Brazilian GDP, better than those generated using 

macroeconomic aggregate variables. The study proposed here is original, as it 

investigates the use of only financial variables in forecasting the Brazilian GDP. The 

estimation period of the models was from the second quarter of 1996 to the last 

quarter of 2018 and the out-of-sample forecasts were carried out for the year 2019. 

The variables used as predictors were: the Bovespa Index, the Dow Jones Index, the 

Brent oil barrel price, the PTAX Dollar exchange rate and the CDI rate. The 

predictions of the MIDAS models used were performed for three different forecast 

horizons, 1, 2 and 4 quarters ahead. These predictions from MIDAS models were 

compared with those generated by univariate autoregressive time series ARIMA and 

SARIMA models. In all, 49.152 MIDAS Almon forecasts, 49.152 MIDAS Nealmon 

forecasts, 17.496 UMIDAS forecasts and 6.000 univariate MIDAS model forecasts 

were performed. In total, 121.800 forecasts of the Brazilian quarterly GDP variation 

were carried out in this study using models from the MIDAS family. The results found 

indicate that the MIDAS models, using financial market variables, presented better 

performance in forecasting GDP in the horizon of 1 quarter ahead, compared to the 

ARIMA and SARIMA models. The best models used as predictors the variation of the 

PTAX Dollar, the variation of the Bovespa Index, the variation of the Dow Jones 

Index, the variation in the price of oil Brent and the variations of the CMIG4, PETR4 

and VALE3 quotations. It is concluded that for short-term forecasts, MIDAS models, 



 

 

using only financial market data, are an attractive alternative for economic agents in 

their macroeconomic forecasts 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Políticas econômicas baseadas em meta para a inflação, responsabilidade 

fiscal e regime de câmbio flutuante foram introduzidas no Brasil em 1999, levando a 
obtenção de grau de investimento antes da crise financeira de 2008. Após a crise 
financeira de 2008, foram adotadas medidas anticíclicas, mantidas até 2011, quando, 
buscando retomar o crescimento econômico, foi implantado um plano de 
consolidação fiscal. Em 2013, com uma fraca retomada do crescimento, o Governo 
voltou para políticas de incentivos e aumento de gastos. De 2013 a 2014, a 
performance da economia brasileira não respondeu aos estímulos e aumento dos 
gastos, entrando em um cenário de crise fiscal, com deterioração das contas públicas 
e contração prolongada do PIB (Produto Interno Bruto). O País entrou em recessão 
com uma queda de 9% no PIB entre 2014 e 2016. Esse período prolongado de 
retração, constante expansão dos gastos, baixa arrecadação e choques de oferta e 
de demanda, reduziram a produtividade da economia, implicando em um crescimento 
continuo do déficit primário entre 2014 e 2017 (BARBOSA-FILHO, 2017; HOLLAND, 
2019). 

Diante das frequentes turbulências econômicas no Brasil, previsões precisas 
para a variação do PIB são uma ferramenta importante na tomada de decisão dos 
agentes. De fato, é difícil enfatizar o suficiente a importância de previsões da 
variação do PIB. Tkacz (2001), Baffigi et al. (2004) e Schumacher e Breitung (2008) 
mostram como, para governos, previsões do PIB permitem antecipar crescimento, 
tamanho e performance geral da economia de um país. Essas previsões são 
utilizadas para desenvolver políticas macroeconômicas e estimar o quanto será 
coletado com impostos e assim definir o orçamento para o próximo período. 
Previsões para o PIB também permitem análises sobre o PIB per capita de um país 
assim como comparações entre o desempenho de países distintos nós próximos 
períodos. 

Previsões para o PIB esbarram em dois problemas principais: 1. o atraso na 
publicação de certos dados de agregados macroeconômicos; 2. dificuldades na 
utilização de dados amostrados em frequências diferentes. 

O atraso na publicação do PIB é causado pelo fato que o resultado 
econômico de um país é um processo contínuo, entretanto, sua manifestação 
numérica é amostrada de forma discreta. No caso do PIB, essa amostragem se dá 
trimestralmente com atraso de um semestre, ou seja, o resultados do primeiro mês 
de um trimestre é divulgado apenas ao final do próximo período. Isso ocorre porque 
entidades como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), BACEN 
(Banco Central do Brasil) e outros demandam um certo prazo para realizar a 
amostragem das várias variáveis que compõem o PIB. Algo similar acontece para 
variáveis utilizadas em previsões do PIB, como emprego, consumo, deflator de 
inflação, taxa de juros base e taxa de câmbio como utilizados em modelos do BACEN 
(BOGDANSKI et al., 2000). 

Algumas dessas variáveis são amostradas mensalmente, de forma que o 
resultado de um mês é publicado apenas ao final do mesmo. Isso se torna um 
problema para resultados do terceiro mês de um trimestre, que serão publicados 
muito próximos ao resultado do próprio PIB, dificultando o uso dessa variável como 
preditor do PIB (CLEMENTS; GALVÃO, 2013). Com isso, para cada observação 
trimestral de PIB, existem três informações de variáveis mensais e aproximadamente 
60 informações de dados diários (considerando-se dias úteis). Dados do mercado 
financeiro, como o preço de ações de empresas listadas em bolsas de valores, são 
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exemplos de variáveis que são amostradas em menores intervalos (diário e até 
intradiário) e têm sido utilizadas para prever o PIB. Alguns estudos se valeram da 
disponibilidade de um grande número de observações diárias de ativos financeiros 
em suas previsões para o crescimento econômico (STOCK; WATSON, 2003; 
ANDREOU et al., 2013; GALVÃO, 2013; GUÉRIN; MARCELLINO, 2013; ZUANAZZI; 
ZIEGELMANN, 2014). Esses autores encontram previsões melhores ao adicionar 
informações do mercado financeiro em seus modelos. A justificativa teórica para o 
uso dessas variáveis financeiras pode estar na hipótese de mercados eficientes. 

Na forma semi-forte da hipótese de mercados eficientes, toda informação 
pública passada já foi incorporada aos preços dos ativos e toda nova informação 
pública é instantaneamente precificada (FAMA, 1970). Essas informações são 
acumuladas nos preços dos ativos através do processo de compra e venda por 
diferentes indivíduos, que por sua vez possuem fragmentos de informações distintos 
e interpretações e expectativas distintas sobre as informações publicamente 
divulgadas (HAYEK, 1945). É fundamental considerar que todas as informações 
publicamente disponíveis já estão precificadas e, em média, os agentes não 
cometem erros sistemáticos em sua precificação conjunta dos ativos (MALKIEL, 
2011). Consequentemente, nos preços desses ativos financeiros já estão inclusas 
diversas informações, que afetam o valor presente de mercado dessas empresas, 
mas também informações sobre a expectativa do desempenho futuro dessas 
empresas dentro do cenário macroeconômico. Dessa forma, a quantidade de 
informação contida nos preços de ativos financeiros os torna uma opção interessante 
na previsão do PIB. 

O segundo problema na previsão do PIB é a dificuldade encontrada no uso 
desses dados amostrados em intervalos diferentes. Clements e Galvão (2008) 
argumentam como previsões para o PIB trimestral utilizando apenas dados de 
mesma frequência estão sujeitas a perda de informação. Isso pode ser observado 
por exemplo em Koop e Korobilis (2013), Barnett et al. (2014) e Schorfheide e Song 
(2015). Em previsões com dados de diferentes frequências, os dados amostrados em 
maior frequência são normalmente transformados para a mesma frequência dos 
dados amostrados em menor frequência. Para estudos utilizando o PIB, isso envolve 
realizar uma agregação das variáveis diárias e mensais durante o trimestre a fim de 
transformá-las em uma variável de frequência trimestral assim como o PIB. Esse 
processo de agregação de dados amostrados em maiores frequência para menor 
frequência pode ser feito de algumas maneiras: pode-se gerar uma média trimestral, 
descartar o valor das primeiras observações e utilizar apenas a última observação 
antes do resultado do fim do trimestre, ou ainda realizar um cálculo de variação 
trimestral da variável (CLEMENTS; GALVÃO, 2008). 

Utilizar dados de maior frequência de forma agregada na previsão do PIB 
acarreta perda de informações e também amostras menores, já que variáveis diárias 
e mensais são agregadas para um trimestre. Essa redução do tamanho amostral é 
muito perceptível quando transforma-se uma variável diária em trimestral. Algumas 
estratégias podem ser utilizadas para realizar previsões para o PIB utilizando dados 
de diferentes frequências sem perda de informação, como os modelos MIDAS 
(Mixed-data sampling). Previsões para o PIB brasileiro e de outros países utilizando 
dados amostrados em frequências diferentes foram realizadas por Clements e 
Galvão (2008), Clements e Galvão (2009), Andreou et al. (2010), Andreou et al. 
(2013), Clements e Galvão (2013) e Zuanazzi e Ziegelmann (2014). Esses autores 
encontraram melhoras em suas previsões quando utilizaram dados em diferentes 
frequências de forma não agregada em modelos como os da família MIDAS. 
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Mais recentemente trabalhos como os de Naser (2015), Kim e Swanson 
(2018), Reijer e Johansson (2019), Dogan e Midiliç˘ (2019), Yau e Hueng (2019), 
Chernis et al. (2020), Claudio et al. (2020), Foroni et al. (2020), Mariano e Ozmucur 
(2020), Baumeister e Guérin (2021), Chikamatsu et al. (2021) e Yang (2021) 
utilizaram modelos da família MIDAS para prever o PIB (GBP) de diversos países do 
mundo. Estes autores encontraram que, no geral, as previsões fora de amostra 
geradas pela abordagem MIDAS superam a capacidade preditiva dos modelos de 
previsão utilizados como benchmark como modelos AR (Modelo Autorregressivos), 
ARMA (Modelos Autorregressivos de Médias Móveis), VAR (Modelo Vetorial 
Autorregressivo), ADL (Modelo Autorregressivos de Defasagens Distribuídas), entre 
outros. 

Diante do exposto, o uso de variáveis financeiras através de modelos 
econométricos que trabalham com dados de diferentes frequências torna-se uma 
oportunidade interessante dentro das previsões para o PIB. Nesse contexto, é 
importante avaliar se usar exclusivamente dados do mercado financeiro permite gerar 
boas previsões do PIB. Esse estudo tem como diferenciais utilizar apenas dados 
financeiros para prever o PIB brasileiro e utilizar o maior volume desse tipo de dado 
até o que se tem conhecimento em uma pesquisa com dados brasileiros. Esse 
trabalho contribui para a literatura de previsão de crescimento econômico, 
apresentando novas evidências das capacidades preditivas dos modelos da família 
MIDAS e do uso exclusivo de variáveis financeiras, amparadas pela hipótese de 
mercados eficientes e hipótese de expectativas racionais. 

Esta dissertação trabalha com a hipótese principal de que as informações 
contidas nos preços dos ativos da Bolsa de Valores e outras variáveis financeiras 
devem ser o suficiente para gerar boas previsões para o PIB brasileiro, baseado na 
hipótese de mercados financeiros eficientes e na hipótese de expectativas racionais. 

O principal objetivo do presente estudo foi prever a variação do PIB trimestral 
brasileiro, buscando estratégias para lidar com os dois problemas principais 
encontrados por previsões para o PIB mencionados acima. Este estudo utilizou 
informações contidas em um grande conjunto variáveis do mercado financeiro, com 
base nas hipóteses de mercados eficientes e expectativas racionais. Este estudo 
realizou comparações dos resultados das previsões geradas pelos modelos MIDAS 
com os regressores utilizados de forma individual e de forma conjunta. A capacidade 
preditiva dos modelos MIDAS executados foram comparadas com os modelos 
univariados de séries temporais ARIMA (Modelo Autorregressivo Integrado de Média 
Móvel) e SARIMA (Modelo Sazonal Autorregressivo Integrado de Média Móvel), 
utilizados como benchmark. 

As previsões fora da amostra realizadas neste trabalho foram feitas para três 
horizontes temporais distintos, 1, 2 e 4 trimestres à frente. Ao todo foram realizadas 
121.800 previsões a partir de 40.600 modelos MIDAS diferentes. Os modelos 
UMIDAS (Unrestricted MIDAS), MIDAS Nealmon (restrito pela função exponencial de 
Almon normalizada) e MIDAS univariado geraram erros de previsão menores, logo 
previsões melhores, para o horizonte temporal mais curto de 1 trimestre do que os 
modelos de benchmark. Para o horizonte de previsão de 1 ano, os modelos ARIMA e 
SARIMA utilizados geraram RMSE (Root Mean Squared Forecast Error) menores do 
que os modelos MIDAS. Esses resultados indicam que, para previsões com 
horizontes temporais mais curtos, os modelos MIDAS utilizando exclusivamente 
dados do mercado financeiros podem ser utilizados pelos agentes econômicos para 
gerar previsões precisas para o PIB. Em especial, o governo pode suprir a falta de 
dados de agregados macroeconômicos, utilizando este tipo de abordagem para 
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previsões e planejamento de curto prazo. Para previsões com horizontes maiores, 2 
e 4 trimestres à frente, essa vantagem parece se perder. 

Esta dissertação está estruturada em cinco seções. Na Seção 1, foi 
apresentada a Introdução deste trabalho. Na Seção 2, são apresentadas e discutidas 
a Hipótese das Expectativas Racionais e a Hipótese de Mercados Eficientes, além de 
uma revisão de trabalhos aplicados, que utilizaram variáveis financeiras em suas 
previsões de variáveis reais, e uma revisão de trabalhos, que utilizaram métodos 
para trabalhar com dados amostrados em diferentes frequências para prever o PIB 
(GDP - Gross Domestic Product - para outros países). Na Seção 3, são discutidos os 
métodos e dados utilizados nessa pesquisa assim como as estratégias empíricas 
aplicadas durante a sua execução. Na Seção 4, são apresentados e discutidos os 
resultados encontrados no presente estudo. Por fim, na Seção 5, são apresentadas 
as conclusões do estudo, apontando limitações e oportunidades para trabalhos 
futuros. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS E EMPÍRICOS 

 

Nesta dissertação foi desenvolvida uma investigação empírica, motivada 
pelos resultados de Forni et al. (2003) e Andreou et al. (2013), que obtiveram 
melhoras em suas previsões para o PIB inserindo grandes volumes de variáveis 
financeiras em seus modelos. Para um aplicação para o contexto e dados brasileiros, 
esse trabalho tem como base a hipótese de finanças dos mercados eficientes e a 
hipótese macroeconômica das expectativas racionais dos agentes para previsões 
econômicas. Neste capitulo, também foram incluídas revisões de estudos aplicados 
sobre o uso de variáveis financeiras e o uso de modelos para dados com diferentes 
frequências. 

 
Hipótese das Expectativas Racionais 

 
A hipótese das expectativas racionais foi originalmente proposta por Muth 

(1961)1. O autor argumenta, que as suposições sobre o futuro realizadas pelas 
pessoas não são nem melhores nem piores que as de economistas treinados. Essas 
pessoas são no geral tão racionais em suas expectativas sobre o futuro quanto o são 
em seu dia a dia como consumidores. Os indivíduos são de forma geral cautelosos 
com suas previsões e a média dessas previsões de vários indivíduos geram 
expectativas para o futuro menos peculiares. Muth (1961) argumenta que se os 
indivíduos são racionais agindo como consumidores, devem ser em suas previsões 
do futuro. Isso está relacionado ao custo de oportunidade enfrentado por esses 
indivíduos, que avaliam situações presentes em função de suas expectativas sobre o 
futuro. 

Em sua aplicação da hipótese de expectativas racionais, Lucas (1972) 
apresenta o exemplo de uma economia simples, que exibe a relação entre a taxa de 
troca nos preços nominais e o nível do produto real. Nesse primeiro modelo, os 
agentes devem definir se uma movimentação nos preços é devida a mudanças na 
demanda ou alterações monetárias nominais. Posteriormente, Lucas (1978) propôs 
uma equação funcional para o preço como função do estado físico da economia. 
Nesse modelo, o fato de uma série de preços falhar em apresentar a propriedade de 
martingale2 implica em ausência de competitividade ou em comportamento irracional. 
O autor argumenta que a hipótese de expectativas racionais não é comportamental, 
ela não descreve a maneira como os agentes pensam, aprendem e processam 
informação. Expectativas racionais estão relacionadas com o resultado desse 
processo não descrito de aprendizagem e adaptação. Os agentes possuem uma 
compreensão razoável do funcionamento da economia e com o passar do tempo 
revisam essa percepção para gerar melhores expectativas. 

Sargent (2013) argumenta que modelos econômicos devem considerar que o 
padrão de comportamento das pessoas vai mudar sistematicamente com alterações 
nas políticas do governo ou em outros fatores do ambiente econômico. A hipótese 
das expectativas racionais define então que os indivíduos entendem as regras que 
movem a economia e são capazes de perceber mudanças nas mesmas. Com isso, a 

                                            
1 Esse trabalho teve pouco reconhecimento na época de sua publicação, foi redescoberto e popularizado por 

Lucas (1972) e, posteriormente, revisitado por McCloskey (1998). 
2 Em teoria da probabilidade, martingale é uma sequência de variáveis aleatórias em que a esperança 

condicional de um valor futuro é igual ao valor presente, ver Williams (1991). 
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compreensão dos agentes sobre o estado presente e suas expectativas para o futuro 
afetam seu investimento, em função da alocação ótima de capital. 

Diante do exposto, é possível supor que nos preços dos ativos estão 
incluídas suposições dos agentes sobre o mercado financeiro e o futuro. Essas 
suposições de forma agregada geram boas previsões. Esses preços, então, contêm 
informações sobre o comportamento e a expectativa para o futuro de variáveis reais 
da economia, o que torna atraente seu uso como preditor do PIB. Associado a essa 
suposição está a hipótese de eficiência de mercado apresentada na próxima seção. 

 
Hipótese de Eficiência 

 
Fama (1970) realizou uma revisão teórica e empírica dos estudos disponíveis 

sobre as três formas da hipótese de eficiência dos mercados financeiros. Como 
definido pelo autor, em um mercado ideal, os preços fornecem sinais precisos para a 
alocação de recursos de investidores e firmas. Com isso, um mercado financeiro em 
que os preços sempre refletem, instantaneamente, toda a informação publicamente 
disponível, pode ser chamado de mercado eficiente. Fama (1970) define três formas 
de um mercado eficiente: Forma Fraca, pela qual toda informação histórica passada 
está avaliada nos preços dos ativos; Forma Semi-Forte, em que toda informação 
passada e presente, amplamente divulgada, está precificada; Forma Forte, a mais 
restritiva, na qual informações relevantes, monopolizadas por certos grupos ou 
investidores, também são instantaneamente ponderadas nos preços dos ativos. 

Em seu influente artigo de 1945, Hayek (1945) destaca a forma dinâmica e 
orgânica como o sistema de preços atua no mercado e algumas implicações desse 
processo. O autor argumenta, que o conhecimento nunca existe de forma 
concentrada ou integral; ele está disponível apenas em pedaços dispersos e 
incompletos, muitas vezes até de forma contraditória e separado entre indivíduos 
distintos. Além disso, muitos desses conhecimentos não estão na posse de um único 
indivíduo, para que possa fazer o melhor uso do conhecimento necessário em seu 
planejamento. 

Com base nas definições de Hayek (1945) e Fama (1970), as informações 
acumuladas nos preços dos ativos provêm de diversos indivíduos diferentes, que 
operam no mercado de capitais. Esses indivíduos possuem apenas pedaços 
dispersos e incompletos de informação, e como definido anteriormente, essa 
informação pode muitas vezes ser até contraditória. Mas, todos esses indivíduos 
participam do processo de determinação do preço dos ativos, seja como 
compradores ou vendedores. Todo esse volume de informações faz com que, dentro 
da precificação dos ativos, estejam incluídas muitas expectativas diferentes sobre o 
futuro do mercado e das empresas negociadas. Cada indivíduo, que participa do 
processo de formação de preço das ações, tem uma avaliação diferente sobre o 
presente e uma expectativa diferente sobre o futuro e a junção dessas perspectivas 
diferentes e até opostas formam o preço das ações com base nas interpretações das 
informações disponíveis. 

A hipótese dos mercados eficientes não requer que todos os participantes, 
que precificam ativos, sejam sempre racionais. Existem evidências que apontam 
justamente o contrário, muitos indivíduos não atuam de forma racional no mercado. 
Se a maioria dos indivíduos cometessem erros sistemáticos em suas avaliações e 
previsões e em média esses erros não se anulassem, investidores profissionais e 
grandes fundos, que consistentemente batem o retorno de mercado, apresentariam 
ganhos extraordinários. Em média, os agentes de mercado não cometem erros 
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sistemáticos com o conjunto de informações disponíveis, dessa forma não existe 
possibilidade para arbitragem (MALKIEL, 2011). O preço de mercado das ações 
reflete a realidade subjacente da economia assim como expectativas futuras em 
função da informação disponível. 

Esses indivíduos, que participam do processo de precificação, ainda 
possuem informações únicas sobre pessoas, condições locais e circunstâncias 
especiais, conhecimentos tácitos e não codificáveis (HAYEK, 1945). O conhecimento 
tácito, que pode ser utilizado pelos agentes para precificar ativos, se perde em parte, 
ou até não está presente em modelos de previsão do PIB, que utilizam apenas 
variáveis reais. 

O uso de variáveis financeiras permite o aproveitamento de informações 
pertinentes de expectativas sobre o futuro do mercado e da economia, realizadas por 
diversos atores econômicos, que em média não cometem erros sistemáticos. Além 
disso, a inclusão dos preços de ativos financeiros permite utilizar a particularidade na 
interpretação de informações públicas e os conhecimentos tácitos únicos dos 
agentes para prever a variação do PIB. Os agentes econômicos transmitem, através 
das suas expectativas, informações sobre sua percepção do presente e do futuro. As 
expectativas sobre o futuro da economia, feitas por esses agentes, são captadas 
dentro dos preços dos ativos, quando os mesmos realizam escolhas de como melhor 
alocar seus recursos. 

 
Variáveis financeiras para previsão de variáveis reais 

 
Como apresentado em Stock e Watson (2003), ativos financeiros são 

utilizados em previsões de variáveis reais devido a sua natureza de visão de futuro. 
Pode ser considerado que dentro do preço desses ativos já estão incluídas 
informações relativas as taxas de juros, diferenças entre taxas de juros, taxas de 
retornos e outras informações de custo de oportunidade. Essas variáveis financeiras 
ainda apresentam dados, que podem ser observados em quase tempo real e com 
baixíssima margem de erro no processo de amostragem. A partir da estimação de 
modelos autoregressivos, univariados e multivariados, os autores encontraram que 
apesar de serem uteis como preditores para o crescimento de uma economia, as 
previsões baseadas em ativos individuais, não agregados por índices, são instáveis. 
Ativos que se apresentam como bons preditores para o crescimento em um período 
não necessariamente serão bons preditores em outro. 

Para avaliar o efeito de um grupo de variáveis financeiras nas previsões de 
índices de produção industrial e preços ao consumidor na área do Euro, Forni et al. 
(2003) utilizaram dois modelos para previsão com grandes painéis de séries 
temporais. O modelo de fator dinâmico generalizado e um segundo modelo em duas 
etapas de principais componentes generalizados foram comparados a um modelo 
AR. Os autores utilizaram 447 variáveis agregadas e setoriais, macroeconômicas e 
financeiras, para as seis principais economias da área do Euro entre 1987 e 2001. 
Para todos os horizontes testados, em ambos os modelos, as variáveis financeiras 
melhoram as previsões das variáveis investigadas. 

Andreou et al. (2013) realizaram previsões para as variações do PIB 
americano usando variáveis financeiras diárias. Para abordar dados de diferentes 
frequências, os autores utilizam uma gama de modelos da família MIDAS (ADL-
MIDAS, FAR-MIDAS, FADL-MIDAS) comparados contra modelos tradicionais de 
previsão univariados (variáveis macroeconômicas ou variáveis financeiras) e 
multivariados (variáveis macroeconômicas e variáveis financeiras). Os autores 
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utilizaram 991 séries diárias para cinco classes de ativos financeiros e três séries 
macroeconômicas mensais no período de 1986 a 2008. Os modelos MIDAS 
utilizando informações financeiras diárias melhoraram as previsões trimestrais do 
crescimento real do PIB. 

Em uma pesquisa similar, Zuanazzi e Ziegelmann (2014) realizaram 
previsões para o PIB brasileiro, utilizando índices de ações e dados 
macroeconômicos (Taxa de Juros, Taxa de Câmbio, Produção Industrial, entre 
outras) durante o período de 1996 a 2012. Os autores utilizaram dados de diferentes 
frequências (trimestral e mensal) e comparam as estimações dos modelos MIDAS e 
UMIDAS com o modelo de previsão tradicional ARMA para previsões fora da 
amostra. Os autores encontraram bom desempenho das variações do Ibovespa para 
previsão do PIB brasileiro. 

Tay (2007) e Cai (2012) realizaram previsões para variáveis 
macroeconômicas utilizando modelos MIDAS e variáveis financeiras. Em ambos os 
estudos, os modelos MIDAS previram melhor do que os modelos de benchmark e o 
uso de variáveis financeiras se mostrou útil para a previsão de inflação e PIB. 

 
Previsão do PIB com dados de diferentes frequências 

 
Com o PIB sendo publicado trimestralmente, dados de variáveis amostrados 

em maior frequência, mensais e diários, precisam de transformações para serem 
incluídos em modelos que necessitem dados em mesma frequência como, por 
exemplo, modelos ARMA e VAR. Duas soluções comuns para a utilização de dados 
em maior frequência podem ser citadas, a agregação desses dados em um sistema 
de pesos iguais (média) e a utilização apenas do último dado do período, eliminando 
os dois primeiros meses de cada trimestre. Em ambos os casos, há perda de 
informação das variáveis (CLEMENTS; GALVÃO, 2008). Modelos como os da família 
MIDAS podem ser utilizados para trabalhar com um grande volume de dados 
amostrados em diferentes frequências. Clements e Galvão (2008) utilizaram dados 
amostrados em tempo real para prever o crescimento do PIB americano com dados 
macroeconômicos mensais e trimestrais entre 1985 e 2005. Os autores compararam 
a eficiência de um modelo MIDAS com modelos de agregação e eliminação de 
variáveis AR e ADL. O uso de dados mensais no modelo MIDAS apresentou 
melhoras nas previsões para as variáveis. 

Andreou et al. (2010) demonstraram teoricamente e através de uma 
simulação de Monte Carlo que, em certas circunstâncias, modelos que ignoram as 
diferentes frequências e simplesmente agregam as variáveis para uma mesma 
frequência utilizando pesos iguais apresentaram estimadores enviesados e 
inconsistentes. Para avançar essa comparação em um contexto de crescimento 
econômico, os autores também realizaram uma aplicação do MIDAS-NLS (MIDAS 
Nonlinear Least Squares) para o modelo de Solow. Utilizando um painel de dados 
entre 1965 e 1995 para uma série de países dentro e fora da OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), os autores encontraram que as 
regressões MIDAS-NLS explicam melhor as diferenças entre crescimento dos países 
do que estimações por mínimos quadrados com agregação de mesmo peso das 
variáveis. 

Com a eficácia dos modelos MIDAS demonstrada para previsões 
macroeconômicas, outros autores passaram a testar a eficiência deste tipo de 
abordagem, assim como apresentar novas formas e variações de modelos MIDAS. 
Os próximos trabalhos discutidos nesta revisão mostram como os modelos MIDAS 
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têm sido utilizados para obter baixos erros de previsão para a dinâmica econômica 
de diversos países. Estes trabalhos utilizaram variáveis reais macroeconômicas e 
financeiras em suas previsões do PIB (GDP) e apontam para a eficiência desta 
abordagem quando comparada com outros métodos de previsão. 

Galvão (2013) propuseram uma nova abordagem para os modelos MIDAS, o 
STMIDAS (smooth transition mixed data sampling) através de uma análise empírica 
para a previsão do PIB do Reino Unido e dos EUA. Utilizando o S&P500 (Índice 
Standard and Poor’s 500) e o FTSE100 (Índice Financial Times Stock Exchange 
100), os autores encontram melhoras nas previsões fora de amostra utilizando o 
STMIDAS. Guérin e Marcellino (2013) introduziram a abordagem MS-MIDAS 
(Markov-switching mixed data sampling). Os autores realizaram previsões para o PIB 
trimestral americano utilizando a curva de rendimento de títulos, retornos de ações e 
Fundos Federais mensais, os autores verificaram uma boa capacidade preditiva do 
modelo MS-MIDAS além de sua capacidade de identificar e prever mudanças de 
regimes. 

Naser (2015) realizou previsões para o crescimento trimestral do PIB do 
Reino do Bahrain. A autora utilizou modelos de fatores estáticos e um modelo Factor-
MIDAS para realizar suas previsões, comparando-as com as de um modelo auto-
regressivo AR(1). Utilizando variáveis econômicas reais e variáveis financeiras, para 
o período entre 1995 e 2008, a autora encontrou que os modelos que usaram menos 
variáveis (seis variáveis pré-selecionadas) geraram previsões melhores do que os 
modelos com muitas séries temporais (65 variáveis com frequência trimestral e 
mensal). A autora ainda encontrou previsões melhores para o modelo Factor-MIDAS 
em comparação com os modelos de fatores estáticos. Dentre os modelos MIDAS 
utilizados, os modelos restritos por funções exponenciais de distribuição de 
defasagens (lags) apresentaram performance melhor do que os modelos irrestritos 
(UMIDAS). 

Além de um exercício de simulação, Kim e Swanson (2018) realizaram 
previsões para o crescimento trimestral do PIB da Coreia do Sul utilizando a 
abordagem MIDAS para lidar com dados amostrados em diferentes frequências. Os 
autores realizaram uma estimação de fatores latentes comuns de 190 variáveis 
mensais, macroeconômicas e financeiras, num período amostral de 1970 a 2014. 
Esses fatores foram depois inseridos juntamente com outras variáveis de frequências 
distintas em modelos Factor-MIDAS e UMIDAS. Os modelos MIDAS foram 
comparados com modelos AR e ADL. Os modelos Factor-MIDAS geraram previsões 
melhores do que os modelos lineares utilizados como Benchmark. Modelos com 
menos fatores (um ou dois) geraram previsões melhores para todos os horizontes 
testados pelos autores. Para as atividades de backcasting e nowcasting, modelos 
com maior número de parâmetros geraram os menores erros de previsão. 

Pan et al. (2018) utilizaram abordagem MIDAS, permitindo a mudança de 
parâmetros ao longo do tempo, através do TVP-MIDAS (Time-varying parameter 
MIDAS). O modelo foi utilizado para prever a variação trimestral do PIB real 
americano utilizando como preditores a variação mensal do preço do petróleo bruto. 
Os resultados dessa previsão foram comparados aos dos modelos de Benchmark 
AR(4) e VAR. O modelo TVP-MIDAS gerou previsões melhores do que o modelo 
MIDAS com coeficientes constantes e do que o modelo Markov-MIDAS com 
mudança de regime. 

Buscando prever a variação do PIB trimestral das províncias Canadenses, 
Chernis et al. (2020) utilizaram modelos de fatores dinâmicos (Dynamic Factor Model 
- DFM) em três frequências, comparando os resultados das previsões com modelos 
MIDAS e auto-regressivos. Os autores utilizaram dados reais e financeiros das 
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províncias além de variáveis nacionais e intencionais. Os autores reportam que o 
modelo de fatores dinâmicos utilizado gerou previsões tão boas quanto as dos 
modelos MIDAS e melhores do que as do modelo de benchmark autoregressivo. A 
inclusão de variáveis internacionais melhorou as previsões apenas para Ontário, 
piorando os resultados para províncias menores. 

Para prever a variação do PIB trimestral dos Estados Unidos e outros países 
do G7 (Grupo dos Sete) durante a crise da COVID-19, utilizando resultados da crise 
financeira de 2008, Foroni et al. (2020) avaliaram a combinação previsões em várias 
especificações para o mesmo modelo e em diferentes modelos, adicionando um fator 
MA (Média Móvel) aos modelos MIDAS e UMIDAS. Os autores utilizaram, como 
preditores, variáveis reais mensais (como a produção industrial); variáveis de 
expectativa e variáveis financeiras, para os países selecionados. Os autores 
encontraram um resultado muito interessante; ajustar os modelos para a crise da 
COVID-19 em função dos erros dos mesmos modelos prevendo a crise financeira de 
2008 gerou as melhores previsões para os EUA. Resultados similares foram 
encontrados para os demais países do G7, apesar de impactos heterogêneos da 
COVID-19 entre os países. 

No exercício de prever o crescimento do PIB trimestral do estado alemão de 
BadenWürttemberg, Kuck e Schweikert (2020) realizaram uma comparação entre a 
capacidade preditiva da abordagem MIDAS e dos Modelos de Fatores Dinâmicos 
aproximados, de frequência mista. Os autores utilizam para isso variáveis mensais e 
trimestrais entre 1996 e 2019, como: variáveis econômicas reais, pesquisas 
empresariais, avaliações de especialistas, variáveis financeiras e índices de 
expectativas de consumidores. Dada a dificuldade de especificação dos modelos de 
fatores dinâmicos, os autores encontraram que os modelos MIDAS com apenas um 
preditor apresentaram os menores RMSE, logo as melhores previsões, além de 
previsões mais robustas. 

Utilizando 204 séries financeiras diárias, Dogan e Midiliç˘ (2019) buscaram 
através dos modelos MIDAS gerar previsões para a variação do PIB trimestral da 
Turquia. As variáveis financeiras utilizadas como preditores incluem preços de 
commodities, preços de ações, índices de ações e taxas de câmbio. Os autores 
utilizaram uma combinação de dados amostrados entre 2000 e 2016, com variáveis 
reais e variáveis financeiras sendo utilizadas como proditores para o PIB turco. Os 
modelos MIDAS utilizados pelos autores apresentaram ganhos de previsão quando 
utilizando variáveis financeiras diárias e fatores trimestrais como preditores. Esses 
modelos apresentaram previsões melhores do que as geradas pelos modelos 
lineares de benchmark. 

Reijer e Johansson (2019) buscaram avaliar previsões atuais em tempo 
pseudo-real para o PIB sueco, empregando modelos de fatores e regressões MIDAS. 
Os autores discutiram a previsão do PIB sueco com base em um grande conjunto de 
regressões MIDAS com variáveis de preditor único e abordagens de fator com base 
em grandes conjuntos de dados. Os resultados encontrados confirmam resultados 
empíricos de estudos como o desenvolvido por Kuzin et al. (2013) em dados suecos, 
o que indica que os nowcasts agrupados superam os modelos de benchmark de 
forma muito robusta. No estudo de Reijer e Johansson (2019), os modelos MIDAS de 
indicador único agrupado superam os modelos originais e o desempenho dos 
nowcasts agrupados foi muito robusto em relação aos vários esquemas de 
ponderação, possivelmente devido à sua simplicidade. 

Yau e Hueng (2019) propuseram um modelo estrutural de frequência mista 
para uma pequena economia aberta. A estrutura do modelo proposto pelos autores 
segue uma dinâmica Novo Keynesiano DSGE (Dynamic stochastic general 
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equilibrium model). Utilizando o novo modelo proposto, os autores realizam previsões 
do PIB trimestral com dados de Taiwan no período de 1998 a 2015, comparado o 
modelo DSGE de frequência mista com a modelagem MIDAS. Utilizando variáveis 
reais e financeiras em suas previsões, os autores sugerem que o modelo DSGE 
apresentado gera previsões melhores que o modelo MIDAS, sugerindo que isso 
possa ser atribuído à forma estrutural do modelo DSGE. 

Claudio et al. (2020) geraram uma série temporal para o PIB trimestral, entre 
1991 e 2018, da região da antiga Alemanha Oriental e realizaram previsões para a 
variação dessa nova série. Os autores utilizaram como preditores a defasagem da 
série de crescimento do PIB da Alemanha Oriental, assim como a variação do PIB da 
Alemanha e indicadores de ciclos de negócios da Alemanha Oriental. Os resultados 
apresentados pelos autores indicam que os modelos MIDAS utilizando dados 
mensais da Alemanha Oriental geram previsões levemente melhores que modelos 
ARDL utilizando dados da Alemanha como um todo. As melhores previsões vieram 
dos modelos MIDAS utilizando dados de indicadores de ciclos de negócios como 
preditores para o PIB regional estudado. 

Mariano e Ozmucur (2020) avaliaram a capacidade preditiva dos modelos: 
MF-DLFM (Mixed frequency dynamic latent factor model), MIDAS, CQM (Current 
quarterly model), ARMA e MF-VAR em prever a variação do PIB e da inflação nas 
Filipinas. Foram utilizadas 10 variáveis mensais para prever o PIB e 9 variáveis como 
preditores da inflação, entre elas: produção industrial, importações, exportações, 
índices de preços de ações, índices de preços ao consumidor. Os autores encontram 
que para a previsão do crescimento, o modelo MF-DLFM gerou as melhores 
previsões, seguido pelo MIDAS, enquanto para previsões da inflação, o modelo MF-
DLFM não foi significativamente melhor que o modelo MIDAS. 

Para prever a taxa de crescimento do PIB trimestral mundial durante a 
pandemia da COVID-19, Baumeister e Guérin (2021) utilizaram os seguintes 
indicadores econômicos globais mensais: produção industrial mundial, produção 
mundial de aço, índice Kilian, índice de preços reais de commodities e índice de 
condições econômicas globais (GECON). Através de modelos MIDAS e UMIDAS os 
autores encontraram que o indicador multidimensional GECON gerou as melhores 
previsões fora da amostra para a variação da atividade econômica mundial durante o 
primeiro ano da pandemia da COVID-19. Os modelos MIDAS utilizando a variável 
GECON geraram previsões entre 12% e 34% melhores que o modelo AR(1) utilizado 
como benchmark. 

No exercício de prever a variação trimestral do PIB japonês, trabalhando com 
dados amostrados em frequências distintas, Chikamatsu et al. (2021) utilizaram 
modelos MIDAS e Factor-MIDAS em suas previsões. Utilizando como preditores do 
PIB, variáveis reais (como índice de produção industrial) e outras variáveis adicionais 
(como pesquisas empresariais), as previsões geradas pelo modelo MIDAS foram 
mais precisas do que a extrapolação da média de crescimento dentro da amostra. Os 
autores também encontraram melhora na capacidade preditiva dos modelos quando 
combinaram suas previsões com previsões de pesquisa de mercado. 

Yang (2021) introduziu o modelo Threshold Mixed Data Sampling (TMIDAS), 
com o objetivo de modelar o efeito de limiar (threshold) em parâmetros do modelo 
MIDAS. A modelagem TMIDAS permite analisar dados amostrados em diferentes 
frequências, permitindo a ocorrência de um efeito limiar na relação entre as variáveis 
dependentes e as variáveis explicativas amostradas em frequências diferentes. 
Foram utilizadas simulações de Monte Carlo para comparar o desempenho de 
previsão do modelo TMIDAS em relação ao Markov-switching MIDAS (MS-MIDAS) e 
MIDAS. O modelo TMIDAS foi empregado para investigar a presença e o padrão de 
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viés cíclico nos erros de previsão do PIB trimestral americano e comparar o 
desempenho do TMIDAS em relação ao MS-MIDAS e MIDAS. Os resultados 
indicaram que o modelo TMIDAS tem bom desempenho preditivo, desfrutando de 
ganhos de eficiência na extração de informações de variáveis de alta frequência. 

Com base no apresentado acima, é evidente a atualidade do tema 
investigado por esta pesquisa, assim como do método utilizado. No presente estudo 
serão utilizadas as hipóteses de expectativas racionais e eficiência dos mercados 
juntamente com os conceitos derivados dos estudos, que utilizam séries de ativos 
financeiros, para prever o PIB. Para prever o resultado real da economia, nesta 
dissertação pretende-se fazer uso do conhecimento tácito não codificado de 
inúmeros indivíduos, que participam do processo de precificação de ativos, através 
da variação dos próprios preços desses ativos. 
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3. MÉTODOS E DADOS 

 
Nesta dissertação são utilizados modelos MIDAS, apresentados 

originalmente por Ghysels et al. (2004), para prever o PIB trimestral brasileiro 
utilizando dados do mercado financeiro. Esses modelos foram aplicados nesse 
estudo devido a sua capacidade de lidar com dados amostrados em diferentes 
frequências, o que também permite trabalhar com um conjunto maior de informações 
e um horizonte de previsão de curto prazo para o PIB. 

Os resultados encontrados foram comparados com os resultados dos 
modelos que trabalham com frequência única, os modelos ARIMA e SARIMA, de 
acordo com o método de Box et al. (1970). Com isso, pretendeu-se verificar a 
viabilidade de utilizar modelos de diferentes frequências na prática de prever o PIB 
brasileiro. No caso da abordagem MIDAS, outros estudos já fizeram isso para outros 
países (CLEMENTS; GALVÃO, 2008; ANDREOU et al., 2013; GALVÃO, 2013; 
GUÉRIN; MARCELLINO, 2013; NASER, 2015; KIM; SWANSON, 2018; REIJER; 
JOHANSSON, 2019; DOGAN; MIDILIÇ˘ , 2019; YAU; HUENG, 2019; CHERNIS et 
al., 2020; CLAUDIO et al., 2020; FORONI et al., 2020; MARIANO; OZMUCUR, 2020; 
BAUMEISTER; GUÉRIN, 2021; CHIKAMATSU et al., 2021; YANG, 2021). A 
qualidade das previsões dos modelos será comparada através da estatística de 
RMSE. Sendo assim, a execução dessa dissertação envolveu três etapas: 

 
1. Estimação dos modelos econométricos clássicos de igual frequências e 

dos modelos, que tratam de variáveis de frequências diferentes, para a 
previsão do PIB brasileiro; 

2. Projeções fora da amostra para todos os modelos; 

3. Comparações entre os valores reais observados e as previsões dos 
modelos e testes para verificação do melhor modelo preditivo. 

 
Dados 

 
O foco desta pesquisa foi estudar a taxa de crescimento trimestral do PIB 

brasileiro durante o período do segundo trimestre de 1996 ao último trimestre de 
2019. Como preditores para a variação do PIB, foram utilizadas as taxa de retorno de 
ações para empresas brasileiras negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3); a 
variação do rendimento da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário); a 
variação do índice Dow Jones da bolsa de Nova York (NASDAQ); a variação do 
preço do barril de petróleo Brent; e, a variação da taxa de câmbio real-Dólar PTAX. 
Esse estudo buscou, a partir da Hipótese de Mercados Eficientes, utilizar apenas 
variáveis financeiras para realizar previsões do PIB. Essas variáveis foram 
selecionadas com base nos trabalhos desenvolvidos por Stock e Watson (2003), Tay 
(2007), Clements e Galvão (2009), Andreou et al. (2013) e especialmente Zuanazzi e 
Ziegelmann (2014) que realizaram previsões para o crescimento do PIB brasileiro, 
através de modelos MIDAS utilizando uma combinação de variáveis reais e 
financeiras. 

O período amostral foi definido como consequência da disponibilidade dos 
dados, em especial a série histórica do PIB trimestral brasileiro. Para a variável de 
interesse, a variação do PIB trimestral brasileiro, foram utilizadas 95 observações, do 
segundo trimestre de 1996 até o último trimestre de 2019. Para os regressores, todos 
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amostrados em frequência mensal, foram utilizadas 285 observações de variações 
mensais de cada regressor, entre os meses de abril de 1996 e dezembro de 2019. 

Os retornos de ações foram coletados apenas para empresas que foram 
negociadas um mínimo de 95% dos dias nos quais o Ibovespa foi negociado durante 
o período amostral, visando selecionar ativos com liquidez. Ou seja, apenas 
empresas que tiveram seus papéis negociados na B3 um número suficientemente 
próximo de dias que o índice de benchmark escolhido (Ibovespa), foram incluídas 
como preditores na amostra3. 

As Figuras 1 e 2 apresentam a evolução do PIB trimestral brasileiro e o 
índice de benchmark Ibovespa para o período amostral. O Ibovespa é apresentado 
como uma proxy do comportamento do mercado no período, apesar de não ser a 
única variável do mercado de ações utilizada no estudo. 

 
Figura 1 – PIB em milhões de Reais  Figura 2 – Evolução do Ibovespa 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Observa-se para o PIB uma tendência de crescimento durante todo o período 

e para o Ibovespa uma quebra durante a crise financeira de 2008. Nas Figuras 3 e 4 
são apresentadas a variação, durante o período estudado, do PIB trimestral e do 
Índice Bovespa, novamente como uma proxy do comportamento do mercado durante 
o período. Gráficos similares para a evolução e variação das outras variáveis 
utilizadas neste estudo podem ser vistos no Apêndice D. 

 
Figura 3 – Variação trimestral do PIB  Figura 4 – Variação do Ibovespa 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Esse estudo trabalha com a questão dos intervalos diferentes para as 
variáveis utilizadas. A variação do PIB trimestral está sendo prevista com a variação 

                                            
3 As variações de preços de ações utilizadas como regressores nessa pesquisa são das seguintes empresas com 

papéis listados na B3: Banco do Brasil S.A. (BBAS3), Banco Bradesco S.A. (BBDC4), Companhia Energetica de 

Minas Gerais - CEMIG (CMIG4), Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR4) e VALE S.A. (VALE3). 
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mensal do preço de ações e outros regressores. Com isso, para cada observação do 
PIB trimestral existem 3 observações dos regressores, no mesmo período, um 
trimestre. Na Tabela 1, são apresentadas algumas estatísticas descritivas, como 
média, variância e desvio padrão, com dados do período amostral, para o PIB 
trimestral e sua variação trimestral. 

Tabela 1 – Estatística Descritivas PIB 

 PIB Crescimento 
PIB 

N 95 95 

Valor Mínimo 204.611,00 -0,08440305 

Valor Máximo 1.923.021,00 0,08321361 

Amplitude 1.718.410,00 0,16761666 

Média 869.256,70 0,02552264 

Variância 292.157.275.006,00 0,00166345 

Desvio Padrão 540.515,70 0,04078538 

Fonte: Elaboração própria. 
 
Na Tabela 2, são apresentadas as mesmas estatísticas descritivas para o 

Índice Bovespa e sua variação mensal. As estatísticas descritivas para os outros 
regressores (Petróleo Brent, Dólar PTAX, Taxa CDI (Certificado de Depósito 
Interbancário), Índice Dow Jones e outras ações da B3) e suas variações podem ser 
vistas nos Apêndices A e B. 

Tabela 2 – Estatística Descritivas Ibovespa 

 Ibovespa Variação 
Ibovespa 

N 285 285 

Valor Mínimo 6.043,80 -0,31876420 

Valor Máximo 115.645,30 0,57665090 

Amplitude 109.601,50 0,89541510 

Média 42.075,65 0,04514499 

Variância 701.841.742,00 0,02463957 

Desvio Padrão 26.492,30 0,15697000 

Fonte: Elaboração própria. 
 
Os dados para o PIB real brasileiro foram coletados do IBGE. Os preços, 

ajustados por dividendos, inplits e splits, das ações da B3 e do Índice Bovespa foram 
coletados no software Economatica, que coleta as suas informações diretamente da 
Bolsa de Valores. A taxa CDI e a taxa de câmbio Dólar PTAX foram coletadas na 
base de dados do Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil. O índice Dow 
Jones foi coletado com software R, através do pacote BatchGetSymbols de Perlin 
(2019), que retira as informações sobre esse indicador da base de dados do Yahoo 
Finance. O preço do barril de petróleo Brent foi coletado do U.S. Energy Information 
Administration - EIA. As transformações para taxas de variação/crescimento de todas 
as variáveis foram realizadas pelos próprio autor e são descritas em detalhes na 
próxima seção. 
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Tratamento dos Dados 

 
A série histórica dos preços de fechamento de ativos é apresentada na 

moeda original, ajustados por proventos4 que causam descontinuidade na série de 
preços. Os preços dos ativos foram coletados inicialmente em frequência diária para 
o intervalo de 02/01/1996 a 30/12/2019. Para o Índice Bovespa isso inicialmente 
representa 6.260 entradas na base de dados. Dessas, 5.938 eram observações e 
322 eram N/As. A escolha das empresas para a coleta das cotações seguiu o critério 
de que o papel da empresa deveria ter sido negociado em no mínimo 95% dos dias 
em que o ativo Benchmark, o Ibovespa, foi negociado na bolsa. Ou seja, apenas 
empresas quem apresentaram 5.641 observações ou mais (95% de 5.938) de 
cotações foram consideradas e utilizadas na pesquisa. 

Uma empresa então poderia ter um máximo de 619 N/As e ainda ser 
selecionada como preditor nesse estudo. Um critério adicional de seleção foi 
estabelecido, uma empresa não poderia ter começado a ser negociada depois de 
janeiro de 1996 ou parar de ser negociada em bolsa antes do final de 2019. Ou seja, 
dentre esses possíveis 619 N/As, que uma empresa poderia apresentar e ainda ser 
selecionada pelo critério inicial estabelecido, uma sequência desses N/As não 
poderia estar concentrada no início ou no final do período amostral. Uma 
concentração de vários N/As seguidos sem nenhuma observação no início ou no final 
da amostram indica que para tal empresa, seu papel começou a ser negociado no 
meio do período amostral (caso a concentração de N/As se dê no inicio da amostra) 
ou que a empresa deixou de ser negociada antes do final do período avaliado. De 
fato isso foi observado para algumas empresas e estas foram eliminadas do estudo. 

As cotações das empresas selecionadas pelos critérios descritos acima, o 
Índice Bovespa, o Índice Dow Jones, o preço do barril de petróleo Brent e a taxa de 
câmbio Dólar PTAX foram todos coletados em frequência diária, e uma 
transformação para taxa de variação mensal precisou ser feita para esses 

regressores. A transformação para variação mensal ∆𝑃𝑡 foi feita através da diferença 
entre a cotação 𝑃𝑡, no último dia de um mês t e a cotação 𝑃𝑡−1, no último dia do mês 
anterior t −1, com a fórmula: 

∆𝑃𝑡 =
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
         (3.1) 

A taxa CDI mensal coletada no Portal de Dados Abertos do Banco Central do 
Brasil, também foi diferenciada pela equação 3.1 para gerar a variável utilizada no 
estudo, a variação mensal da taxa CDI mensal. 

Inicialmente, para o PIB trimestral brasileiro coletado do IBGE, foi realizada 
uma análise da Função de Autocorrelação (FAC) e da Função de Autocorrelação 
Parcial (FACP) afim de identificar se a série utilizada é estacionária ou não (a análise 
da FAC e da FACP também permite identificar as possíveis ordens p e q do modelo 
ARIMA(p, d, q) descrito na próxima seção). As Figuras 5 e 6 abaixo apresentam a 
FAC e FACP da série histórica do PIB trimestral. 
  

                                            
4 Os preços de fechamento diário de ativos no Economatica são ajustados por: Dividendos, Bonificação, inplits, 

splits, redução de capital, subscrição e cisão. Existem outros tipos de proventos que não geram 

descontinuidade na série histórica de cotações de preços e por isso não são feitos ajustes pelo Economatica. 

Para mais detalhes sobre esses ajustes ver: 

<https://economatica.com/support/manual/portugues/manual.htm#Long_Short/Parametros. htm> 

(acessado em 04/06/2021). 

https://economatica.com/support/manual/portugues/manual.htm#Long_Short/Parametros.htm
https://economatica.com/support/manual/portugues/manual.htm#Long_Short/Parametros.htm
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Figura 5 – FAC PIB     Figura 6 – FACP PIB 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Devido ao lento decaimento da FAC na Figura 5, a série histórica do PIB 

trimestral foi identificada como sendo não estacionária. Com isso, foi realizado o 
processo de se tirar a primeira diferença da série com a fórmula: 

∆𝑃𝐼𝐵𝑡 =
𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑃𝐼𝐵𝑡−1

𝑃𝐼𝐵𝑡−1
          (3.2) 

Feito este processo, foi obtida a variável Crescimento do PIB trimestral 
brasileiro. Novamente, foram analisadas as FAC e FACP apresentadas, 
respectivamente, nas Figuras 7 e 8 para a taxa de crescimento do PIB trimestral. 

 
Figura 7 – FAC Crescimento PIB   Figura 8 – FACP Crescimento PIB 

 
 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Tanto a FAC (Figura 7) quanto a FACP (Figura 8) indicam a presença de 

sazonalidade na série do crescimento histórico do PIB trimestral, com 
autocorrelações maiores do que a banda para 4, 8 e 12 defasagens. A Figura 9 
abaixo apresenta uma decomposição por trimestre da sazonalidade do PIB trimestral, 
que apresenta o padrão crescente ao longo do ano da sazonalidade encontrada. Pela 
Figura 9 identifica-se que a média dos valores do PIB trimestral brasileiro é crescente 
ao longo do ano, sendo um pouco maior em média a cada trimestre do ano. Uma 
decomposição mais detalhada da série histórica do PIB trimestral está no Apêndice 
C. 
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Figura 9 – Sazonalidade PIB Trimestral 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Dada a presença de padrão sazonal, a série histórica do PIB trimestral 

brasileiro foi dessazonaliza pelo autor através do processo X-13ARIMA-SEATS 
desenvolvido pelo U.S. Census Bureau5. O resultado desse processo de 
dessazonalização pode ser observado na Figura 10 abaixo, que apresenta a série 
original do PIB trimestral juntamente com a série ajustada para sazonalidade do PIB 
trimestral. Observa-se que a série dessazonalizada do PIB é mais suave do que a 
série original. 

 
Figura 10 – Ajuste Sazonal do PIB trimestral 

 

                                            
5 O processo X-13ARIMA-SEATS foi aplicado a série do PIB através do pacote para o R desenvolvido por Sax e 

Eddelbuettel (2018). 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

Em sequência, foram analisadas as FAC (Figura 11) e FACP (Figura 12) para 
a série ajustada do PIB trimestral. Assim como no caso da série original do PIB 
trimestral, a série ajustada aparenta ser não estacionária, dado o lento decaimento 
observado no gráfico da FAC. 

 
Figura 11 – FAC PIB Ajustado   Figura 12 – FACP PIB Ajustado 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Dada a não estacionariedade da série, foi realizado através da equação 3.2 o 

processo de primeira diferenciação da série do PIB ajustado. Assim, foi obtida a 
variável de variação do PIB trimestral ajustado para sazonalidade. As Figuras 13 e 14 
abaixo apresentam, respectivamente, os gráficos para as FAC e FACP da variação 
histórica do PIB trimestral ajustado por sazonalidade. 

 
Figura 13 – FAC Crescimento PIB Ajustado Figura 14 – FACP Crescimento PIB 

Ajustado 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Finalmente, com base na análise das FAC e FACP, a série da variação do 
PIB trimestral ajustado por sazonalidade aparenta ser estacionária e não aparenta 
possuir um forte componente sazonal. Com isso, essa é a variável objetivo desta 
pesquisa e foi utilizada em todas as estimações realizadas, MIDAS e de séries 
temporais. Nas Figuras 15 e 16 são apresentados os gráficos para a evolução do PIB 
trimestral ajustado por sazonalidade assim como sua variação, a variável objetivo das 
previsões realizadas nesse trabalho. 
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Figura 15 – PIB Ajustado Sazonalidade  Figura 16 – Crescimento PIB Ajustado 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Na Tabela 3, são apresentadas as estatísticas descritivas para o PIB 
trimestral ajustado por sazonalidade e sua variação. 

Tabela 3 – Estatística Descritivas PIB Ajustado 

 PIB Ajustado Crescimento PIB 
Ajustado 

N 95 95 

Valor Mínimo 207.840,70 -0,02313184 

Valor Máximo 1.888.842,10 0,05657879 

Amplitude 1.681.001,40 0,07971063 

Média 868.917,80 0,02394205 

Variância 291.190.342.678,00 0,00023349 

Desvio Padrão 539.620,60 0,01528034 

Fonte: Elaboração própria. 
. 

MIDAS - Mixed Data Sampling 

 
É comum que séries macroeconômicas não sejam amostradas nas mesmas 

frequências, com os dados macroeconômicos mais utilizados sendo mensais e 
trimestrais e, ao mesmo tempo, os dados do mercado financeiro sendo normalmente 
amostrados em frequências muito mais altas, como diária ou até intra-diária. Duas 
estratégias comuns em estimações econométricas para a utilização de dados em 
maior frequência podem ser citadas, a agregação dos dados para a menor frequência 
utilizando um sistema de pesos (uma média, se os pesos forem iguais) e a utilização 
apenas da última observação do período de maior frequência. As duas estratégias 
mencionadas levam à perda de informação pois, sempre que se agregam dados de 
uma maior frequência para uma menor frequência, o tamanho amostral é reduzido na 
mesma proporção. Ou seja, em uma agregação trimestral de dados mensais, divide-
se a amostra dos dados mensais por três e, pior ainda, em uma agregação de dados 
diários para trimestrais, divide-se a amostra por aproximadamente 60. No entanto, a 
perda de tamanho amostral não é o problema mais grave gerado por essa 
agregação. A dinâmica intra-trimestral desses dados é omitida em uma agregação 
dos dados. As variações mensais ou até diárias são perdidas em favor de uma 
variação média do período. Os modelos da família MIDAS se mostram uma solução 
atraente para trabalhar com dados amostrados em diferentes frequências, sem que 
sejam perdidas informações sobre a dinâmica das variáveis amostradas em maiores 
frequências. 
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Os modelos da família Mixed Data Sampling – MIDAS são outra opção para 
regressões que envolvem dados com diferentes frequências, como o caso desse 
estudo. O modelo MIDAS é apresentado a seguir de acordo com Andreou et al. 
(2010) e Ghysels et al. (2016). 

Partindo de um processo de amostragem (𝑦𝑡, 𝑥𝑡/𝑚
(𝑚)

) onde o valor real de 𝑦𝑡 é 

observado em t = 1,...,T e 𝑥𝑡/𝑚
(𝑚)

= (1, 𝑥2,𝑡/𝑚
(𝑚)

, … , 𝑥𝑝,𝑡/𝑚
(𝑚)

) é um vetor de dimensão p de 

dados em frequência mais alta observada m vezes entre t e t −1. Ao invés de agregar 

𝑥𝑡/𝑚
(𝑚)

, Andreou et al. (2010) apresentam um polinômio para os lags de alta frequência 

𝑊(𝐿
1

𝑚; Θ). 
Esse polinômio é parametrizado por um vetor r x 1 de parâmetros θ, gerando 

a regressão linear MIDAS. 

       (3.3) 

𝑢𝑡 é um processo de diferença de Martingale6 em relação à 𝑦𝑡−1 e 𝐸(𝑢2) =
𝜎2 < ∞ e 𝑥𝑡(𝜃) é uma função não linear que mapeia os dados de maior frequência 
em menores frequências como, 

     (3.4) 
com k ==2,..., p. 

Assumir 𝑤𝑗,𝑘(𝜃𝑘) ∈ (0,1) e ∑ 𝑤𝑗,𝑘
𝑞
𝑗=1 (𝜃𝑘) = 1 permite a identificação do 

coeficiente de inclinação β. A equação 3.4 é uma regressão não-linear que permite 
que tando os pesos temporais parametrizados pelo vetor θ e o vetor de coeficientes 
de inclinação β sejam estimados. Ainda por Andreou et al. (2010) os coeficientes de 
lag 𝑤𝑗,𝑘(𝜃𝑘) que determinam os pesos da agregação assumem a seguinte forma, 

      (3.5) 
para 𝜃𝑘,1 = 𝜃𝑘,2 = 0 obtem-se o sistema de agregação achatado e 

então𝑥𝑡
𝑚(0) = 𝑥𝑡

𝐴. 
A equação 3.5 apresenta uma forma parcimonial de modelar os q 

coeficientes do lag 𝑊(𝐿
1

𝑚; Θ). Outras versões da modelagem MIDAS são 
apresentadas em trabalhos como Clements e Galvão (2008), Andreou et al. (2010), 
Andreou et al. (2013), Galvão (2013), Guérin e Marcellino (2013) e Zuanazzi e 
Ziegelmann (2014). 

 
Modelos Univariádos de Séries Temporais 

 
A seguir são apresentados os modelos ARMA, ARIMA e SARIMA. Esses 

processos univariados autorregressivos foram escolhidos como benchmark para as 
previsões realizadas pelos modelos MIDAS devido à simplicidade desses modelos, à 
facilidade de estimação e à qualidade já demonstrada desses modelos na literatura 
de previsões. 

O modelo autorregressivo de média móvel (ARMA) é um modelo univariado 
simples e limitado. O modelo ARMA é definido como a combinação de um processo 
de Média Móvel (MA) com uma equação em diferença linear (ENDERS, 2008). 
Considere a equação em diferença de n-ésima ordem: 

                                            
6 Em teoria da probabilidade, Martingale é uma sequência de variáveis aleatórias em que a esperança 

condicional de um valor futuro é igual ao valor presente, ver (WILLIAMS, 1991). 
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         (3.6) 
tal que, yt seja uma variável estacionária, a0 uma constante, e ai sejam os 

coeficientes autorregressivos nos períodos de defasagem i = 1,2,..., p. O termo xt é 
conhecido como processo forçado com a capacidade de assumir diversas formas, 
tais como qualquer função do tempo, valores contemporâneos e defasados de outras 
variáveis e/ou distúrbios estocásticos (ENDERS, 2008). 

Assumindo que {xt} seja um MA de ordem q, MA(q), tem-se que: 

         (3.7) 
Caso as raízes unitárias na equação 3.7 estejam todas dentro do círculo 

unitário, {yt} será denominado como um modelo autorregressivo de média móvel 
(ARMA) para yt. Assim, a parte autorregressiva do modelo é representada pela 
equação em diferença 3.6, tal como o processo de média móvel pela sequência de 
{xt}. Caso a parte homogênea da equação em diferença contenha p defasagens e o 
modelo para xt q defasagens, tem-se um modelo ARMA(p, q)7. Caso q = 0, o 
processo será denominado como um processo autorregressivo puro denotado por 
AR(p), e caso p = 0, tem-se um processo de média móvel denotado por MA(q). 
Assim, é consenso que seja permitido que p e/ou q possam ser infinitos. 

Em um modelo ARMA(p, q), se a parte autorregressiva, AR8, do modelo 
apresenta uma raiz unitária, deve-se estimar um modelo ARIMA (Modelo 
Autorregressivo Integrado de média móvel)(TSAY, 2005). Um processo integrado yt é 
um processo não estacionário tal que (1−L)dyt seja estacionário, onde d é a ordem 
de integração do processo. Uma série yt segue um ARIMA(p , 1, q) se (1−L)yt = yt 
−yt−1 segue um ARMA(p, q). Um processo ARIMA(p, d, q) é tal que 

       (3.8) 
onde φ(L) é um polinômio do operador de defasagem de ordem p, ψ(L) é um 

polinômio do operador de defasagem de ordem q e d é a ordem de integração do 
processo I(d) (GHYSELS; MARCELLINO, 2018). 

Algumas séries temporais podem exibir comportamentos cíclicos sazonais. 
Sazonalidade é um padrão sistemático, possivelmente estocástico, no 
comportamento de uma variável. Para trabalhar com séries, que apresentam 
comportamento sazonal, pode-se utilizar um processo de dessazonalização da série 
como o já mencionado X-13ARIMA-SEATS. Outra maneira de lidar com sazonalidade 
é utilizando um modelo capaz de modelar a parte sazonal de uma série como o 
Modelo Sazonal Autorregressivo Integrado de Média Móvel, SARIMA(p, d, q)(P, D, 
Q)s (GHYSELS; MARCELLINO, 2018). 

Uma série temporal yt é SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s se 

      (3.9) 
onde Ls é o operador de defasagem sazonal (TSAY, 2005; GHYSELS; 

MARCELLINO, 2018). 
 

RMSE - Raiz do erro quadrático médio 

 

                                            
7 Lê-se: modelo ARMA de ordem "p"e "q". 
8 A componente MA de um modelo ARMA(p, q) é sempre estacionária e então apenas o componente AR pode 

apresentar raiz unitária. 
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A medida de erros RMSE foi utilizada como estatística de comparação entre 
as previsões fora da amostra geradas com os modelos MIDAS e os modelos 
univariados autorregressivos estimados nesta pesquisa (ARIMA e SARIMA). 

A raiz do erro quadrático médio (RMSE) é uma medida para a diferença da 
distribuição de erros de previsão dos modelos. Realiza-se uma média das diferenças 
entre os valores estimados e os valores reais. Essas diferenças são chamadas de 
erros para previsões fora da amostra. O RMSE é uma função de risco para a perda 
quadrática esperada dos erros que agrega a magnitude de erros de diferentes 
instantes do tempo em uma única estatística de comparação. Como observado por 
Hyndman e Koehler (2006), o RMSE é preferido, por muitos autores, ao erro 
quadrático médio (MSE), pois é medido na mesma escala que os dados utilizados. A 
equação do teste segue a forma: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸 = √∑ (�̂�𝑡−𝑦𝑡)2𝑇
𝑡=1

𝑇
       (3.10) 

Para comparar modelos, utiliza-se a regra de que a previsão com menor 
estatística RMSE prevê melhor o comportamento descrito pelo conjunto de dados 

utilizado. O RMSE compara o valor previsto ) pelo modelo para a variável yi 
durante o período T. 

 
Estratégias Empíricas 

 
Os modelos MIDAS executados nesta pesquisa podem ser divididos em dois 

grupos, modelos multivariados e modelos univariados. Nos modelos MIDAS 
multivariados foram utilizadas simultaneamente todas as variáveis descritas acima 
como regressores. Já, nos modelos MIDAS univariados os regressores foram 
utilizados de forma individual em cada modelo. Nesta seção são apresentadas as 
estratégias empíricas dos modelos MIDAS de ambos os tipos, além das estratégias 
empíricas utilizadas para a estimação dos modelos ARIMA e SARIMA utilizados 
como benchmark de previsões. 

Foram estimados três grupos de modelos MIDAS multivariados: (A) modelo 
MIDAS com os pesos dos lags definidos pelo polinômio exponencial de Almon9 
(MIDAS Almon); (B) modelo MIDAS com pesos definidos pelo polinômio Almon 
Normalizado (MIDAS Nealmon); (C) modelo UMIDAS, irrestrito por funções de pesos 
para os lags (pesos uniformes para todos os lags). 

As funções de peso dos lags determinam o peso dos lags de um regressor 
na estimação dos modelos MIDAS. Sem essas funções, os modelos se tornariam 
rapidamente inestimáveis, dado a necessidade de um grande grau de liberdade. 

Como exemplo, em um modelo multivariado sem uma função de pesos para 
os lags, utilizando 10 regressores mensais, se para cada regressor forem utilizados 
um ano de lags, ou seja, 12 meses, serão estimados no total 120 parâmetros para 
essas defasagens. Com números cada vez maiores de regressores, isso se torna 
rapidamente impraticável. As funções de peso dos lags atribuem um esquema de 
pesos para as defasagens das variáveis, permitindo reduzir o número de parâmetros 
estimados. 

Nos modelos MIDAS Almon e MIDAS Nealmon foi utilizado um esquema de 
parâmetros (0,15, -0,02) que permite estimar apenas dois parâmetros por variável 
inserida no modelo, independentemente do número de lags utilizados dessas 
variáveis. As Figuras 17 e 18 abaixo apresentam gráficos para esses esquemas de 

                                            
9 Introduzida originalmente por Almon (1965). 
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pesos. Essa escolha de parâmetros impõe que o passado recente tenha mais peso 
na estimação dos modelos do que o passado distante. 

 
Figura 17 – Função exponencial Almon Figura 18 – Função exponencial Almon 

Normalizada 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Para a estimação da variação do PIB trimestral ajustado por sazonalidade 

através dos modelos MIDAS Almon e MIDAS Nealmon foram utilizadas combinações 
de um fator autorregressivo e das defasagens das variáveis explicativas. Para a 
variação do PIB trimestral ajustado por sazonalidade, foram utilizados 4 trimestres 
defasados, ou seja um ano, como fator autorregressivo do modelo. Para as seguintes 
variáveis mensais, índice Dow Jones, câmbio Dólar PTAX e preço de petróleo Brent 
foram utilizadas 12 defasagens mensais das variáveis, novamente um ano. As 
demais variáveis, Índice Bovespa, taxa CDI e cotações de ações (BBAS3, BBDC4, 
CMIG4, PETR4 e VALE3) tiveram suas defasagens variando entre 3, 6, 9 e 12 
meses. Com isso, foram estimados 16.384 modelos MIDAS Almon e 16.384 modelos 
MIDAS Nealmon. 

Os modelos UMIDAS também foram estimados utilizado-se uma combinação 
das variáveis preditoras. Foram utilizadas uma, duas e três defasagens da variação 
do PIB trimestral ajustado por sazonalidade como fator autorregressivo. Foram 
utilizadas 6 defasagens das variáveis índice Dow Jones e Dólar PTAX. Para as 
variáveis preço do petróleo Brent, cotação CMIG4 e cotação BBDC4 foram utilizadas 
3 e 6 defasagens. Por fim, para as variáveis taxa CDI, Ibovespa, cotação BBAS3, 
cotação PETR4 e cotação VALE3 foram utilizadas 3, 6 e 9 defasagens. Ao todo 
foram estimados 5.832 modelos UMIDAS com as diversas combinações descritas 
acima. 

Como descrito no início desta seção, além dos modelos MIDAS 
multivariados, os preditores utilizados nessa pesquisa também foram aplicados para 
estimar modelos MIDAS univariados. Os modelos MIDAS univariados estimaram a 
variação do PIB trimestral ajustado por sazonalidade utilizando: um componente 
autorregressivo variando de 1 trimestre até 16 trimestres (quatro anos) de 
defasagens; e lags de outro regressor variando de 1 mês até 24 meses (dois anos) 
de defasagens10. Esses modelos univariados foram restritos às seguintes funções 
de peso: Exponencial de Almon (0,15, -0,02), Exponencial de Almon Normalizada 
(0,15, -0,02), função sigmoide Gompertz (1, 1, 1) e análogas das funções de 

                                            
10 Essas defasagens máximas foram definidas buscando gerar um número grande de combinações possíveis de 

modelos, mas sem estimar modelos com defasagens demais que perdessem o sentido econômico. Quatro 

anos de possíveis defasagens para o PIB e dois anos de possíveis defasagens para os outros regressores 

foram julgados como defasagens máximas grandes o suficiente pelo autor. 
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densidade de probabilidade Beta (2, 1, 2) e Log-Cauchy (1, -0,5, -1)11. Foram 
estimados 200 modelos MIDAS univariados utilizando cada um dos 10 regressores 
individualmente para um total de 2.000 modelos MIDAS univariados estimados. 

Para os modelos univariados autorregressivos de séries temporais, foram 
estimados um grupo de modelos ARIMA e SARIMA candidatos, selecionados com 
base na análise das FAC e FACP. Dentre esses modelos, utilizando o critério 
Bayesiano de Schwarz (BIC), proposto por Schwarz et al. (1978), foram selecionados 
os modelos ARIMA(1, 1, 2), ARIMA(0, 1, 1) e SARIMA(0,1,1)(0,0,1)[4] como modelos 
de benchmark. As previsões fora da amostra para os três horizontes (1, 2 e 4 
trimestres) foram realizadas para os três modelos autorregressivos selecionados12. 

Após a estimações de todos os modelos (MIDAS multivariados, MIDAS 
univariados, ARIMA e SARIMA) foram realizadas previsões da variável estudada, a 
variação do PIB trimestral ajustado por sazonalidade, para todos os modelos. As 
previsões foram feitas para 3 horizontes de previsão diferentes: um trimestre, dois 
trimestres e quatro trimestres. O último ano de dados coletados, 2019, foi utilizado 
como período fora da amostra para teste e comparação da capacidade preditiva dos 
modelos. Para o total de previsões, com três horizontes de previsões para 16.384 
modelos MIDAS Almon, 16.384 modelos MIDAS Nealmon, 5.832 modelos UMIDAS e 
2.000 modelos MIDAS univariados foram geradas 49.152 previsões MIDAS Almon, 
49.152 previsões MIDAS Nealmon, 17.496 previsões UMIDAS e 6.000 previsões de 
modelos MIDAS univariados. No total, esse estudo realizou 121.800 previsões da 
variação do PIB trimestral ajustado por sazonalidade através de modelos do tipo 
MIDAS. 
  

                                            
11 Para a forma funcional desses esquemas de pesos dos lags consultar Ghysels et al. (2016). 
12 A hipótese de raiz unitária foi rejeitada para a variação do PIB ajustado através do teste Augmented Dickey-

Fuller (ADF) de Dickey e Fuller (1979). Foram testadas simultaneamente a hipótese de raiz unitária e intercepto 

igual a zero. Com uma estatística de teste de 8,71 contra o valor crítico de 6,70, a hipótese conjunta foi 

rejeitada para um por cento de confiança. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Novamente, previsões do PIB sofrem com dois problemas principais: 1. o 
atraso na publicação de certos dados de agregados macroeconômicos; 2. 
dificuldades na utilização de dados amostrados em frequências diferentes. O 
problema 1. é tratado, neste estudo, utilizando apenas variáveis financeiras nas 
previsões geradas para o PIB. Com base na Hipótese de Mercados Financeiros 
Eficientes e na Hipótese de Expectativas Racionais, tem-se que as informações 
contidas nos preços dos ativos da Bolsa de Valores e outras variáveis financeiras 
devem ser suficientes para gerar boas previsões para a variação do PIB brasileiro. 
Devido ao imediatismo da publicação dessas variáveis financeiras, elas são 
utilizadas a fim de evitar o uso de variáveis macroeconômicas com atraso de 
publicação. O problema 2. é tratado, neste estudo, através da abordagem MIDAS. Os 
modelos MIDAS foram utilizados nesta pesquisa para trabalhar com dados 
amostrados em diferentes frequências, a fim de evitar a perda informacional de 
processos de agregação de dados como os já descritos anteriormente. 

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados das previsões 
realizadas, de acordo com as estratégias discutidas na Seção 3. Novamente, foram 
realizadas 121.800 previsões da variável objetivo, a variação do PIB trimestral 
ajustado por sazonalidade. O período amostral foi dividido entre um período para 
estimação dos modelos, entre o início de 1996 e o final de 2018, e um período para a 
avaliação da capacidade preditiva dos modelos, do início ao final de 2019. Para 
comparar a capacidade preditiva dos modelos foi utilizada a estatística RMSE. 
Inicialmente, é discutida a capacidade preditiva dos modelos MIDAS utilizando de 
forma individual as variáveis financeiras selecionadas como preditores e em seguida 
são apresentados os resultados para os modelos MIDAS multivariados. Por fim, as 
previsões dos modelos MIDAS são comparadas com as dos modelos de séries 
temporais. 

 
Regressores Individuais 

 
Os 2.000 modelos MIDAS univariados foram estimados utilizando um 

elemento autorregressivo da variação do PIB trimestral ajustado por sazonalidade em 
conjunto com cada uma das seguintes variáveis de forma individual: Índice Dow 
Jones, câmbio Dólar PTAX, preço de petróleo Brent, Índice Bovespa, taxa CDI e 
cotações das ações BBAS3, BBDC4, CMIG4, PETR4 e VALE3. Para cada um dos 
modelos MIDAS univariados foram realizadas previsões para os três horizontes de 
interesse. Na Tabela 4, é apresentada uma seleção dos modelos MIDAS univariados 
de cada variável preditora, que obtiveram os melhores resultados de previsão para 
cada horizonte temporal previsto. 
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Tabela 4 – MIDAS Univariados 

 CDI  DJI 

Horizonte Melhor Modelo RMFSE Melhor Modelo RMFSE 

1 Trimestre 73 0,00601 120 0,00821 

2 

Trimestres 

55 0,00469 184 0,00591 

4 

Trimestres 

141 0,00493 186 0,00546 

 Brent  Dólar 

Horizonte Melhor Modelo RMFSE Melhor Modelo RMFSE 

1 Trimestre 118 0,00658 113 0,00776 

2 

Trimestres 

118 0,00577 8 0,00615 

4 

Trimestres 

118 0,00425 110 0,00589 

 IBOV  BBAS3 

Horizonte Melhor Modelo RMFSE Melhor Modelo RMFSE 

1 Trimestre 103 0,00882 2 0,00857 

2 

Trimestres 

103 0,00636 5 0,00604 

4 

Trimestres 

150 0,00530 54 0,00649 

 BBDC4 CMIG4 

Horizonte Melhor Modelo RMFSE Melhor Modelo RMFSE 

1 Trimestre 55 0,00771 54 0,00809 

2 

Trimestres 

20 0,00599 54 0,00572 

4 

Trimestres 

192 0,00566 199 0,00558 

 PETR4 VALE3 

Horizonte Melhor Modelo RMFSE Melhor Modelo RMFSE 

1 Trimestre 157 0,00363 148 0,00005 

2 

Trimestres 

118 0,00625 180 0,00234 

4 

Trimestres 

186 0,00548 59 0,00415 

Fonte: Elaboração própria. 

Dentre os modelos MIDAS univariados, os melhores modelos para todos os 
horizontes foram modelos que utilizaram a variável variação da cotação mensal do 
papel VALE3. A melhor previsão para o horizonte de 1 Trimestre foi gerada pelo 
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modelo 148 da variável. Para o horizonte de 2 Trimestres, modelo 180 da mesma 
variável gerou os menores erros de previsão. Para o maior horizonte de previsão, 4 
Trimestres, o modelo 59, novamente da variável variação da cotação mensal do 
papel VALE3, apresentou as melhores previsões, com um RMSE de 0,00415, 
seguido pelo modelo 118 da variável variação do preço do petróleo Brent com um 
RMSE de 0,00425. Na Tabela 5 abaixo, são listados os 10 melhores modelos MIDAS 
univariados utilizando a variação da cotação da VALE3 e seus respectivos erros de 
previsão RMSE. 

 
Tabela 5 – Melhores previsões MIDAS VALE3 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

148 0,00005 180 0,00234 59 0,00415 

107 0,00012 176 0,00249 57 0,00417 

117 0,00016 177 0,00250 54 0,00425 

122 0,00024 179 0,00252 63 0,00430 

112 0,00042 178 0,00272 52 0,00430 

128 0,00043 185 0,00325 69 0,00433 

133 0,00044 181 0,00336 67 0,00434 

115 0,00051 182 0,00337 53 0,00436 

149 0,00052 195 0,00340 64 0,00444 

102 0,00056 184 0,00340 56 0,00450 

Fonte: Elaboração própria. 

Para as previsões do horizonte de 1 Trimestre observa-se na Tabela 5 que o 
melhor modelo, o modelo 148, apresentou um RMSE significativamente menor do 
que os demais modelos. O modelo 148 utilizou as defasagens 6 a 13 da variação do 
PIB trimestral ajustado por sazonalidade, restritas pela análoga da função de 
densidade de probabilidade Beta com parâmetros (2, 1, 2) em conjunto com as 
defasagens 5 a 11 da variação mensal da cotação do papel VALE3, restritas pela 
análoga da função de densidade de probabilidade Log-Cauchy com parâmetros (1, -
0,5, -1). Como já explicitado anteriormente, uma regressão MIDAS retorna um 
número de parâmetros restritos para as defasagens igual ao número de parâmetros 
das funções de restrição utilizadas. Neste caso, tanto para a variação do PIB quanto 
para a variação da cotação da VALE3, foram utilizadas funções de 3 parâmetros em 
suas restrições, análogas das funções de densidade de probabilidade Beta e Log-
Cauchy, respectivamente. 

Todos os três parâmetros restritos de defasagens da variação do PIB foram 
positivos, sendo o terceiro parâmetro o de maior peso entre os três. Isso indica que 
defasagens maiores tem maior peso na explicação de movimentos da variação do 
PIB trimestral ajustado por sazonalidade. Para os parâmetros restritos das 
defasagens da variação da cotação da VALE3, apenas o primeiro parâmetro foi 
identificado como significativo. Esse parâmetro indica um efeito positivo das 
defasagens mais próximas da defasagem 5 sobre a variável estudada. Com isso, 
tem-se que o melhor modelo para a previsões de 1 trimestre à frente resultou em 
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mais peso para as últimas defasagens do próprio PIB ajustado, e menos para as 
defasagens mais próximas de 5 da cotação da VALE3. 

Para previsões 2 trimestres à frente, o modelo 180 também utilizando a 
variação da cotação da VALE3 como variável preditora, apresentou o menor erro de 
previsão entre os MIDAS univariados. O modelo 180 utilizou as defasagens 8 a 13 da 
variação do PIB trimestral ajustado por sazonalidade, restritas pela análoga da 
função de densidade de probabilidade LogCauchy e as defasagens 7 a 14 da 
variação mensal da cotação do papel VALE3, restritas pelo polinômio exponencial de 
Almon. No modelo 180, apenas o primeiro parâmetro restrito da defasagem do PIB 
ajustado por sazonalidade foi significativo e apresentou sinal positivo. Isso indica que 
nas previsões para 2 trimestres à frente, o melhor modelo apresentou pesos 
diferentes de zero apenas para as defasagens do PIB mais próximas da defasagem 
8. 

O modelo 59, novamente utilizando a variação da cotação da VALE3 como 
variável preditora, gerou as melhores previsões para o intervalo maior de 4 
trimestres. O modelo 59 utilizou as defasagens de 3 a 6 da variação do PIB trimestral 
ajustado por sazonalidade, restritas pela função sigmoide Gompertz e as defasagens 
2 a 13 da variação mensal da cotação do papel VALE3, restritas pelo polinômio 
exponencial de Almon normalizado. O primeiro parâmetro restrito de ambos os 
regressores foi significativo e positivo. Isso indica que as defasagens mais recentes 
importam mais, dando destaque para o parâmetro restrito da variação do PIB 
trimestral que apresentou peso maior dentro da regressão. Tabelas similares a 
Tabela 5 contendo os melhores modelos MIDAS univariados por variável preditora e 
seus respectivos erros de previsão RMSE para as outras variáveis utilizadas como 
preditores neste estudo podem ser encontradas no Apêndice E. 

 
Múltiplos Regressores 

 
Foram estimados 38.600 modelos Midas multivariados divididos em 16.384 

modelos MIDAS Almon, 16.384 modelos MIDAS Nealmon e 5.832 modelos UMIDAS. 
Para todos esses modelos, foram realizadas atividades de previsões para os três 
horizontes temporais estudados (1, 2 e 4 trimestres). Na Tabela 6 abaixo, é 
apresentada uma seleção dos melhores modelos, ou seja, aqueles que obtiveram 
menores erros de previsão mensurados pelo RMSE, para os três tipos de modelos 
MIDAS multivariados: UMIDAS, Almon e Nealmon. 

 
Tabela 6 – MIDAS Multivariado 

 U-Midas Midasl Nealmon Midas Almon 

Horizonte Melhor Modelo RMFSE Melhor Modelo RMFSE Melhor Modelo RMFSE 

1 Trimestre 1.360 0,00003 656 0,00410 69 0,01400 

2 

Trimestres 
4.378 0,00462 5.233 0,00500 3.141 0,00992 

4 

Trimestres 
4.271 0,00474 3.219 0,00490 2.119 0,00926 

Fonte: Elaboração própria. 

Dentre os modelos MIDAS multivariados, as melhores previsões, para todos 
os horizontes de previsão, foram obtidas a partir dos modelos UMIDAS. Pode-se 
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destacar também o modelo MIDAS multivariado restrito pela função exponencial de 
Almon normalizada (MIDAS Nealmon), que para o horizonte de 4 trimestres gerou 
erros de previsões pouco maiores do que os obtidos com o modelo UMIDAS. 
Comparando os modelos MIDAS multivariados restritos, as previsões feitas com os 
melhores modelos MIDAS Nealmon obtiveram RMSE menores do que as previsões 
obtidas pelos modelos MIDAS Almon em todos os três horizontes de previsão 
analisados. Na Tabela 7, são listados os 10 modelos UMIDAS que obtiveram as 
melhores previsões para cada horizonte de previsão estudado. 

 
Tabela 7 – Melhores previsões UMIDAS 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMFSE Modelos RMFSE Modelos RMFSE 

1.360 0,00003 5.186 0,00255 4.271 0,00474 

1.363 0,00003 3.241 0,00279 4.268 0,00509 

4.723 0,00007 4.861 0,00379 4.379 0,00521 

5.389 0,00009 5.185 0,00386 4.376 0,00525 

383 0,00010 4.378 0,00462 4.382 0,00552 

4.417 0,00010 4.379 0,00468 4.375 0,00567 

4.735 0,00012 5.509 0,00494 4.286 0,00599 

1.409 0,00013 4.702 0,00516 4.289 0,00626 

1.427 0,00013 4.268 0,00517 4.381 0,00632 

4.403 0,00015 4.417 0,00527 4.418 0,00643 

Fonte: Elaboração própria. 

Para os modelos multivariados UMIDAS, os modelos 1.360, seguido pelo 
modelo 1.363, geraram as melhores previsões para o horizonte de 1 trimestre. No 
modelo 1.360, foram incluídas: (A) a primeira defasagem da variação PIB; (B) as 
defasagens 0 a 3 da variação do Índice Bovespa, da variação da cotação PETR4, da 
variação da cotação BBAS3 e da variação da cotação VALE3; (C) as defasagens 0 a 
6 da variação do índice Dow Jones, da variação do Dólar PTAX, da variação do 
petróleo Brent, da variação da taxa CDI, da variação da cotação da CMIG4 e da 
variação da cotação BBDC4. Dentre os parâmetros irrestritos significativos, pode-se 
destacar a defasagem 6 da variação do Dólar PTAX, com um parâmetro estimado de 
-0,3106, e a defasagem 3 do Índice Bovespa, com um efeito estimado de -0,2632. 
Com impacto positivo sobre a variação do PIB seguem as defasagens 3 e 7 do índice 
Dow Jones, com efeitos estimados em 0,1504 e 0,1187, respectivamente. 

O modelo 5.186 gerou as melhores previsões UMIDAS para 2 trimestres à 
frente; no entanto, esse modelo não apresentou nenhum parâmetro significativo. 
Com isso, pode-se esperar que esse modelo não vá gerar boas previsões para anos 
futuros. O modelo UMIDAS 4.378 apresentou os menores erros de previsão (RMSE 
de 0,00462) tendo parâmetros significativos e, por isso, foi escolhido como o 
representante dos modelos UMIDAS para as melhores previsões 2 trimestres à 
frente. No modelo 4.378, foram utilizadas: (A) as defasagens 1 a 3 da variação PIB; 
(B) as defasagens 0 a 3 da variação do petróleo Brent, da variação das cotações 
PETR4, BBDC4 e VALE3; (C) as defasagens 0 a 6 da variação do índice Dow Jones, 
da variação do Dólar PTAX, da variação da taxa CDI, da variação do Índice Bovespa 
e da variação das cotações CMIG4 e BBAS3. Pode-se destacar no modelo 4.378 os 
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parâmetros estimados para as defasagens 1 e 2 da própria variação do PIB ajustado, 
com efeitos estimados em 0,3724 e 0,2934, respectivamente, apontando para um 
forte fator autorregressivo nesse modelo. As defasagens 2 do índice Dow Jones e 
Índice Bovespa também apresentaram pesos relevantes. As defasagens 7 do índice 
Dow Jones, 3 e 6 da taxa CDI e 5 e 6 da variação da cotação CMIG4 também 
apresentaram parâmetros significativos, porém de menor efeito estimado. 

Para 4 trimestres à frente, as melhores previsões de modelos UMIDAS foram 
geradas a partir do modelo 4.271. No modelo 4.271, foram utilizadas: (A) as 
defasagens 1 a 3 da variação do PIB ajustado por sazonalidade; (B) as defasagens 0 
a 3 da variação do petróleo Brent, da variação do Índice Bovespa, da variação da 
cotação PETR4 e da variação da cotação BBDC4; (C) as defasagens 0 a 6 da 
variação do índice Dow Jones, da variação do Dólar PTAX, da variação da taxa CDI, 
da variação da cotação CMIG4, da variação da cotação BBAS3 e da variação da 
cotação VALE3. Na estimação do modelo UMIDAS 4.271, o parâmetro significativo 
de maior efeito, em módulo, foi a defasagem 6 da variação do Dólar PTAX, com 
efeito estimado de -0,2655. Seguem-se as defasagens 3 e 6 da variação da taxa CDI 
com efeitos estimados em 0,0792 e -0,0652, respectivamente. Pode se destacar 
também o efeito das defasagens 5 e 6 da variação da cotação CMIG4, com efeitos 
estimados em 0,0622 e -0,0529, respectivamente. 

Os modelos MIDAS restritos pela função exponencial de Almon normalizada 
(MIDAS Nealmon) com os parâmetros (0,15, -0,02) geraram previsões com erros 
maiores porém próximos aos erros dos modelos UMIDAS (com exceção do horizonte 
de previsão de 1 trimestre, onde os modelos UMIDAS geraram RMSEs 
consideravelmente menores). Na Tabela 8, são listados os 10 modelos MIDAS 
Nealmon, que obtiveram as melhores previsões para cada horizonte de previsão 
estudado. 

 
Tabela 8 – Melhores previsões MIDAS Nealmon 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMFSE Modelos RMFSE Modelos RMFSE 

656 0,00410 5.233 0,00500 3.219 0,00490 

13.429 0,00676 2.417 0,00517 11.395 0,00532 

1.109 0,00717 13.493 0,00537 11.443 0,00554 

13.493 0,00736 13.173 0,00545 11.411 0,00563 

12.373 0,00757 14.705 0,00549 3.275 0,00571 

1.173 0,00781 13.429 0,00572 13.459 0,00577 

3.967 0,00793 11.137 0,00576 3.255 0,00578 

14.213 0,00825 12.373 0,00583 15.543 0,00578 

13.415 0,00827 3.219 0,00590 1.180 0,00586 

15.245 0,00832 903 0,00591 12.479 0,00591 

Fonte: Elaboração própria. 

Prevendo o horizonte de 1 trimestre à frente, o modelo MIDAS Nealmon 656 
gerou os menores RMSE e logo as melhores previsões. O modelo 656 utilizou: (A) as 
defasagens 1 a 4 da variação do PIB ajustado; (B) as defasagens 0 a 6 da variação 
das cotações CMIG4 e PETR4; (C) as defasagens 0 a 9 da variação das cotações 
BBAS3 e VALE3; (D) as defasagens 0 a 12 da variação do índice Dow Jones, da 
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variação do Dólar PTAX, da variação da taxa CDI, da variação do Índice Bovespa, da 
variação do petróleo Brent e da variação da cotação BBDC4. Destacam-se os efeitos 
das primeiras defasagens da variação do petróleo Brent e da variação da cotação 
CMIG4, com parâmetros estimados em 0,0402 e 0,0308, respectivamente. 

O modelo 5.233 gerou as melhores previsões entre os modelos MIDAS 
Nealmon para o horizonte de 2 trimestres à frente. No modelo 5.233, foram 
utilizadas: (A) as defasagens 1 a 4 da variação do PIB ajustado; (B) as defasagens 0 
a 3 da variação da taxa CDI, da variação do Índice Bovespa e da variação da 
cotação PETR4; (C) as defasagens 0 a 9 da variação da cotação BBDC4; (D) as 
defasagens 0 a 12 da variação do índice Dow Jones, da variação do Dólar PTAX, da 
variação do petróleo Brent, da variação da cotação CMIG4, da variação da cotação 
BBAS3 e da variação da cotação VALE3. Na estimação do modelo MIDAS Nealmon 
5.233, as primeiras defasagens das variáveis variação do petróleo Brent e variação 
da cotação BBDC4 tiveram os maiores efeitos estimados, ambos positivos calculados 
em 0,0457 e 0,0390, respectivamente. Pode-se destacar também o efeito estimado 
de -0,0259 da variação da cotação BBAS3. 

Para previsões 4 trimestres à frente, o modelo 3.219 gerou os menores erros 
de previsão entre os modelos MIDAS Nealmon. No modelo 3.219, foram incluídas: 
(A) as defasagens 1 a 4 da variação do PIB ajustado; (B) as defasagens 0 a 3 da 
variação da cotação BBDC4; (C) as defasagens 0 a 6 da variação das cotações 
PETR4 e VALE3; (D) as defasagens 0 a 9 da variação do Índice Bovespa; (E) as 
defasagens 0 a 12 da variação do índice Dow Jones, da variação do Dólar PTAX, da 
variação da taxa CDI, da variação do petróleo Brent e da variação das cotações 
CMIG4 e BBAS3. O modelo 3.219 apresentou os maiores efeitos para a primeira 
defasagem da variação do petróleo Brent, com efeito estimado em 0,0361 e para o 
intercepto, estimado em 0,0109. 

Os modelos MIDAS restritos pela função exponencial de Almon (MIDAS 
Almon) com os parâmetros (0,15, -0,02) apresentaram os piores erros de previsão 
entre os modelos MIDAS multivariados (em especial nas previsões para 4 trimestres 
à frente, onde os RMSE dos melhores modelos MIDAS Almon foram 
consideravelmente piores do que os melhores RMSE dos modelos UMIDAS e MIDAS 
Nealmon). Na Tabela 9, são listados os 10 modelos MIDAS Almon, que obtiveram as 
melhores previsões para cada horizonte de previsão estudado. 

 
Tabela 9 – Melhores previsões MIDAS Almon 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMFSE Modelos RMFSE Modelos RMFSE 

69 0,01400 3.141 0,00992 2.119 0,00926 

3.141 0,01406 69 0,00998 67 0,00959 

8.261 0,01424 11.333 0,01015 66 0,00963 

11.333 0,01434 8.261 0,01021 583 0,00972 

71 0,01478 71 0,01044 3.267 0,00975 

4.165 0,01505 4.165 0,01066 195 0,00976 

7.237 0,01516 7.237 0,01069 86 0,00982 

3.909 0,01526 837 0,01090 4.161 0,00982 

837 0,01534 15.429 0,01098 2.055 0,00983 

3.143 0,01537 3.143 0,01098 3.266 0,00986 
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Fonte: Elaboração própria. 

Para as previsões 1 trimestre à frente, o modelo 69 gerou os menores erros 
de previsões dentre os modelos MIDAS Almon. O modelo 69 utilizou: (A) as 
defasagens 1 a 4 da variação do PIB ajustado; (B) as defasagens 0 a 3 da variação 
das cotações PETR4 e BBAS3; (C) as defasagens 0 a 12 da variação do índice Dow 
Jones, da variação do Dólar PTAX, da variação da taxa CDI, da variação do petróleo 
Brent, da variação do Índice Bovespa e da variação das cotações CMIG4, BBDC4 e 
VALE3. Para este modelo, a primeira defasagem da variação do petróleo Brent, 
estimada em 0,0374, e o intercepto, estimado em 0,0125, foram os parâmetros de 
maior peso na regressão. 

Os menores RMSE de previsões de modelos MIDAS Almon para 2 trimestres 
à frente foram encontrados nas projeções do modelo 3.141. No modelo 3.141, foram 
incluídas: (A) as defasagens 1 a 4 da variação do PIB ajustado por sazonalidade; (B) 
as defasagens 0 a 3 da variação das cotações PETR4 e BBAS3; (C) as defasagens 0 
a 9 do Índice Bovespa; (D) as defasagens 0 a 12 da variação do índice Dow Jones, 
da variação do Dólar PTAX, da variação da taxa CDI, da variação do petróleo Brent e 
da variação das cotações CMIG4, BBDC4 e VALE3. Assim como no modelo anterior, 
os parâmetros da variação do petróleo Brent, com efeito estimado em 0,0402 e o 
intercepto, estimado em 0,0120, foram os parâmetros de maior peso. 

O modelo 2.119 gerou os menores erros de previsão dentre os modelos 
MIDAS Almon para previsões do horizonte de 4 trimestres. No modelo 2.119, foram 
utilizadas: (A) as defasagens 1 a 4 da variação do PIB ajustado; (B) as defasagens 0 
a 3 da variação das cotações PETR4 e BBAS3; (C) as defasagens 0 a 6 do Índice 
Bovespa e da variação da cotação VALE3; (D) as defasagens 0 a 12 da variação do 
índice Dow Jones, da variação do Dólar PTAX, da variação da taxa CDI, da variação 
do petróleo Brent e da variação das cotações CMIG4 e BBDC4. No modelo 2.119, a 
primeira defasagem das variáveis: variação do Índice Bovespa, variação da cotação 
BBAS3, variação do petróleo Brent e variação da cotação da VALE3 apresentaram 
os maiores pesos na regressão. Seus efeitos estimados foram 0,0983 (Bovespa), -
0,0488 (BBAS3), 0,0432 (petróleo Brent) e 0,0318 (VALE3). 

 
Comparações entre as Previsões 

 
Para avaliar as previsões da variação do PIB trimestral ajustado por 

sazonalidade geradas pelos modelos MIDAS univariados e MIDAS multivariados, os 
modelos autorregressivos de séries temporais ARIMA e SARIMA foram utilizados 
como benchmark nessa pesquisa. Na Tabela 10 abaixo, são apresentados os erros 
de previsão RMSE dos melhores modelos ARIMA e SARIMA para cada horizonte de 
previsão testado (a seleção dos parâmetros desses modelos foi feita através do 
critério de seleção BIC). 
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Tabela 10 – Modelos de Séries Temporais 

 ARIMA SARIMA 

Horizontete Melhor Modelo RMFSE Melhor Modelo RMFSE 

1 Trimestre (1,1,2) 0,0068 (0,1,1)(0,0,1)[4] 0,0060 

2 

Trimestres 

(0,1,1) 0,0010 (0,1,1)(0,0,1)[4] 0,0026 

4 

Trimestres 

(0,1,1) 0,0007 (0,1,1)(0,0,1)[4] 0,0000 

Fonte: Elaboração própria. 

Como é possível identificar na Tabela acima, o modelo 
SARIMA(0,1,1)(0,0,1)[4] gerou previsões com erros menores para os horizontes de 
previsão de 1 e 4 trimestres enquanto o modelo ARIMA(0,1,1) gerou previsões 
melhores para 2 trimestres à frente. Na Figura 19 abaixo, é apresentado um gráfico 
com as projeções e seus respectivos intervalos de confiança do modelo 
SARIMA(0,1,1)(0,0,1)[4] para o período fora da amostra, o ano de 2019. Figuras 
similares, com as projeções fora da amostra dos modelos ARIMA utilizados na 
pesquisa, estão no Apêndice F. 

 
Figura 19 – Previsão SARIMA(0,1,1)(0,0,1)[4] 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Comparando as previsões dos modelos MIDAS univariados, MIDAS 
multivariados e autorregressivos de séries temporais, fica claro que os modelos da 
família MIDAS obtiveram erros significativamente menores para as previsões do 
horizonte de 1 trimestre à frente. Os modelos UMIDAS, seguidos pelos modelos 
MIDAS univariado, utilizando a VALE3 como preditor, se destacam com os menores 
RMSE para o horizonte de previsão mais curto, batendo as melhores previsões de 
séries temporais para o mesmo horizonte. Os modelos MIDAS Nealmon e MIDAS 
univariado, utilizando a PETR4 como preditor, também podem ser desatacados com 
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RMSE menores do que os gerados pelo modelo SARIMA(0,1,1)(0,0,1)[4] (o melhor 
modelo univariado autorregressivo de séries temporais para previsões 1 trimestre à 
frente). 

Na comparação dos erros de previsões para o horizonte de 2 trimestres à 
frente, a situação muda. O modelo ARIMA(0,1,1) obteve os menores erros de 
previsão com um RMFSE calculado em 0,0010. No entanto, o modelo MIDAS 
univariado, utilizando a VALE3 como preditor, gerou um RMSE de 0.00234. Esse 
modelo MIDAS apesar de gerar erros superiores ao modelo ARIMA(0,1,1), teve erros 
menores do que os do modelo SARIMA(0,1,1)(0,0,1)[4], com um RMSE de 0,0026 
para o mesmo intervalo de previsão. 
Para as previsões 4 trimestres à frente, o modelo ARIMA(0,1,1) e o modelo 

SARIMA(0,1,1)(0,0,1)[4] reportaram erros significativamente menores do que seus 

concorrentes MIDAS. Os modelos SARIMA e ARIMA (com RMFSE de 0,0000 e 

0,0007, respectivamente) foram seguidos pelos modelos MIDAS univariado VALE3, 

UMIDAS e MIDAS Nealmon (com RMFSE de 0,00415, 0,00474 e 0,00490, 

respectivamente). 

Um resultado claro dessa análise deve ser destacado. Os modelos da família MIDAS 

(em especial os UMIDAS e MIDAS univariado VALE3) realizaram projeções para fora 
da amostra significativamente melhores do que os modelos de benchmark para o 
intervalo mais curto de 1 tremeste, enquanto os modelos autorregressivos de séries 
temporais de benchmark reportaram erros significativamente menores para as 
previsões do horizonte mais longo, 4 trimestres. Analisando as especificações dos 
modelos ARIMA e SARIMA, que melhor previram o horizonte de 1 trimestre, uma 
hipótese pode ser levantada. Os modelos ARIMA(1, 1, 2) e SARIMA(0,1,1)(0,0,1)[4] 
utilizam defasagens autorregressivas e de erros; logo, apenas a primeira previsão 
fora da amostra (t+1) utiliza somente informações da amostra. Esses modelos se 
retroalimentam nas previsões para os trimestres t+2, t+3 e t+4. Com isso, seus erros 
de previsão de um trimestre são carregados para as previsões dos próximos 
trimestres. Os modelos UMIDAS, MIDAS Nealmon e MIDAS univariado utilizam 
defasagens maiores em suas previsões; logo, não sofrem com problemas de 
retroalimentação. 

As melhores previsões para o menor horizonte de teste, 1 trimestre à frente, 
foram obtidas pelos modelos da família MIDAS. Pode-se destacar que, todos os 
melhores modelos MIDAS utilizaram defasagens de variáveis financeiras e tiveram 
algumas dessas defasagens como significativas e de alto peso dentro das 
regressões. No modelo UMIDAS 1.360, destacam-se as defasagens da variação do 
Dólar PTAX, das variações do Índice Bovespa e do índice DowJones. No modelo 
MIDAS Nealmon 656, destacam-se as defasagens das variações do petróleo Brent e 
da cotação CMIG4. No modelo MIDAS univariado, utilizando a VALE3 como preditor, 
se destacam as defasagens mais distantes da variação do próprio PIB ajustado e as 
defasagens mais recentes da VALE3. 

Como já evidenciado, para as previsões 1 ano à frente, os modelos ARIMA(0, 
1, 1) e SARIMA(0,1,1)(0,0,1)[4] apresentaram previsões consideravelmente melhores 
do que as geradas por modelos da família MIDAS. Note que ambos os modelos de 
séries temporais, que obtiveram os menores erros, não possuem um fator 
autorregressivo. O modelo ARIMA utiliza um fator de integração e um fator de média 
móvel (MA). O modelo SARIMA, da mesma forma utilizou apenas um fator de 
integração e um fator de média móvel (MA), associado a uma sazonalidade anual (4 
trimestres). Para o maior horizonte estudado, previsões 1 ano à frente, os modelos 
com menores erros de previsão foram aqueles mais simples, que utilizaram apenas a 



48 
 

média móvel da variação do PIB como preditor. Ou seja, os modelos projetaram a 
variação do PIB para fora da amostra de forma linear em função de sua média em 
conjunto com um fator de sazonalidade. 

Estes resultados são interessantes pois indicam que, para previsões de 
horizontes mais curtos, 1 trimestre à frente, os modelos MIDAS, utilizando variáveis 
do mercado financeiro, apresentam uma vantagem grande em capacidade de 
previsão quando comparados com os modelos de benchmark. O horizonte mais curto 
é interessante pois é o mais desafiador para a tomada de decisão dos agentes 
econômicos. No curto prazo, algumas variáveis de controle são fixas, principalmente 
devido a condições físicas, contratuais e/ou legais13. Com isso, os agentes 
econômicos possuem um número restrito de possibilidades para tomada de decisão 
no curto prazo, quando comparado com o médio e longo prazo. Logo, previsões 
precisas para horizontes curtos de análise se tornam muito úteis, tanto para o 
planejador social quanto para os indivíduos e empresas, que podem precisar tomar 
decisões de forma rápida e sem muitas opções de variáveis para ajuste. Um exemplo 
claro disto está na tomada de decisão do governo brasileiro: gastos com ações e 
serviços públicos de saúde são fixos em termos percentuais do PIB e ajustados ano 
a ano pela variação do mesmo2. Com isso, uma mudança nesses gastos, em termos 
percentuais do PIB, demanda tempo de aprovação de uma nova lei ou mudança da 
atual; logo, uma parte dos gastos do governo é fixa no curto prazo. Para planejar o 
nível de gastos do futuro, em especial no curto prazo (onde alguns insumos são 
fixos), o governo depende de previsões precisas para o PIB futuro. Os modelos da 
família MIDAS se mostram eficientes para gerar tais previsões para a variação do 
PIB. 

Um outro aspecto importante deve ser considerado. Nos modelos MIDAS, 
estudados nessa pesquisa, foram incluídas apenas variáveis do mercado financeiro. 
Essas variáveis financeiras não sofrem com o problema de atraso de publicação, já 
discutido anteriormente, dos quais sofrem alguns dados de agregados 
macroeconômicos. Isso se torna um atrativo na utilização dessas variáveis em 
previsões do PIB, em especial no curto prazo, onde há ausência de outras variáveis 
reais. Essas variáveis financeiras contêm em seus preços a expectativa dos agentes 
econômicos sobre o futuro macroeconômico do País e informações sobre sua 
percepção do presente e do futuro. Os preços desses ativos trazem consigo as 
particularidades na interpretação de informações públicas e os conhecimentos tácitos 
únicos dos agentes para previsões da variação do PIB. A utilização de tais variáveis 
através de modelos MIDAS se mostrou eficiente na atividade de previsão do PIB, 
para o horizonte mais curto, gerando erros de previsão consideravelmente menores 
do que os obtidos pelos modelos de benchmark. 

                                            
13 Ver capítulo 5 de (MAS-COLELL et al., 1995) ou capítulo 3 de (VARIAN, 1992). 2 Ver 

Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2021. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Previsões para a variação do PIB permitem que os agentes econômicos 
possam planejar suas decisões com base em expectativas para o futuro. Para os 
governos, isso significa antecipar crescimento, tamanho e performance geral da 
economia de um país. Para as empresas e os indivíduos, previsões do PIB permitem 
a elaboração de estratégias de investimentos e planos para o futuro dentro de 
determinados cenários macroeconômicos. 

Essa pesquisa teve como objetivo realizar previsões para o crescimento do 
PIB trimestral brasileiro. Com base na Hipótese de Mercados Eficientes e Hipótese 
de Expectativas Racionais, foram utilizadas apenas variáveis do mercado financeiro 
como preditores mensais. Esta pesquisa utilizou a abordagem MIDAS - Mixed Data 
Sampling - para trabalhar com o problema de dados amostrados em frequências 
diferentes. Os modelos MIDAS univariados (com cada um dos regressores utilizados 
isoladamente) e MIDAS multivariados (UMIDAS, MIDAS Nealmon e MIDAS Almon) 
tiveram seus resultados de previsões comparadas pela medida de erro RMSE. 
Realizou-se previsões com todos os modelos para três horizontes distintos, 1, 2 e 4 
trimestres fora da amostra. Foram realizadas 49.152 previsões MIDAS Almon, 
49.152 previsões MIDAS Nealmon, 17.496 previsões UMIDAS e 6.000 previsões de 
modelos MIDAS univariados. No total, esse estudo realizou 121.800 previsões da 
variação do PIB trimestral ajustado por sazonalidade através de modelos do tipo 
MIDAS. Essas previsões utilizando modelos MIDAS foram por fim comparadas ás 
geradas por modelos autorregressivos univariados de séries temporais. 

Os resultados mostram um bom desempenho dos modelos da família MIDAS 
para as previsões 1 trimestre à frente. Destacam-se os modelos UMIDAS, MIDAS 
Nealmon e MIDAS univariado utilizando a variação da cotação da VALE3 como 
preditor. Em todos os modelos MIDAS, que geraram as melhores previsões para 1 
trimestre, variáveis financeiras e suas defasagens se destacaram pelo peso de seus 
efeitos sobre a variação do PIB trimestral. O Índice Bovespa, o índice Dow Jones, a 
taxa CDI, o preço do barril de petróleo Brent, a cotação do Dólar PTAX e cotações 
de ações da B3 foram algumas dessas variáveis de mercado financeiro com efeitos 
estimados notáveis sobre o PIB trimestral. Para previsões do horizonte temporal 
maior, 1 ano fora da amostra, os modelos univariados autorregressivos de séries 
temporais, ARIMA e SARIMA, obtiveram RMSE menores do que os modelos MIDAS 
testados, ou seja, obtiveram previsões melhores. Isso pode ser devido à relativa 
simplicidade desses modelos em relação aos modelos MIDAS. 

Os resultados encontrados vão de acordo com os resultados de Clements e 
Galvão (2008), que sugerem uma boa capacidade dos modelos MIDAS, utilizando 
dados mensais, para prever agregados macroeconômicos trimestrais no curto prazo. 
Andreou et al. (2013) apontaram para a boa capacidade preditiva de modelos 
MIDAS, utilizando variáveis financeiras em suas previsões do PIB. Os resultados 
encontrados pelo presente trabalho suportam essa ideia, apresentando 
evidências com dados brasileiros de boas previsões geradas por modelos MIDAS, 
que utilizaram apenas variáveis financeiras para prever o crescimento econômico 
trimestral. 

O presente trabalho se relaciona muito com a pesquisa desenvolvida por 
Zuanazzi e Ziegelmann (2014), que também realizaram previsões para o PIB 
brasileiro utilizando modelos MIDAS. No entanto, os autores utilizaram uma 
combinação de variáveis macroeconômicas e financeiras em suas previsões. Assim 
como Zuanazzi e Ziegelmann (2014), os modelos MIDAS multivariados geraram as 
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melhores previsões para o PIB um trimestre a frente. Vale destacar o modelo MIDAS 
univariado, utilizando a variação da cotação da VALE3 como preditor, que obteve 
erros muito próximos ao melhor modelo UMIDAS. Zuanazzi e Ziegelmann (2014) não 
realizaram previsões para mais do que um passo a frente14, então não pode-se 
comparar a melhor performance dos modelos ARIMA e SARIMA de benchmark para 
2 e 4 trimestres a frente. 

Lembrando, previsões do PIB sofrem com dois problemas principais: 1. o 
atraso na publicação de certos dados de agregados macroeconômicos; 2. 
dificuldades na utilização de dados amostrados em frequências diferentes. Os 
resultados encontrados por essa pesquisa indicam que a abordagem escolhida para 
lidar com esses dois problemas foi eficiente. Os modelos MIDAS, utilizando variáveis 
financeiras, geraram previsões precisas para a variação do PIB brasileiro em 
previsões 1 trimestre à frente, com erros de previsão consideravelmente menores do 
que os obtidos pelos modelos benchmark. A utilização dos dados financeiros reduz a 
dependência de agregados macroeconômicos e os modelos MIDAS permitem 
trabalhar com dados amostrados em frequências diferentes sem que haja perda de 
informação devido a transformações das variáveis. Esse tipo de abordagem pode ser 
utilizada por governos, indivíduos e empresas em seu planejamento para o futuro. 

Os modelos da família MIDAS são consideravelmente complexos (muito mais 
do que modelos univariados autorregressivos de séries temporais). Enquanto em um 
modelo ARIMA(p, d, q) existem três parâmetros a serem definidos numa estimação 
desses processos, em um modelos MIDAS esse número de parâmetros é muito 
maior. Os modelos MIDAS são afetados pelas ordens de defasagens de cada uma 
das variáveis incluídas e pelo tipo de restrição a ser aplicado a esses parâmetros 
(Nenhuma, Exponencial de Almon, Exponencial de Almon Normalizada, Gompertz, 
análogas das funções de densidade probabilidade Log-Cauchy e Beta, além outras 
formas e funções de restrição não utilizadas neste estudo). As restrições aos 
modelos MIDAS também são afetadas pelo número de parâmetros utilizados nos 
polinômios de restrição. Neste estudo, foram utilizados polinômios com 2 e 3 
parâmetros, mas parâmetros adicionais podem ser utilizados. Os parâmetros 
escolhidos também podem ser alterados em uma infinidade de combinações, por 
exemplo, a função Exponencial de Almon (1, 1) gera um esquema de pesos para as 
defasagens totalmente diferente da função Exponencial de Almon (1, 2). 

Fica clara a complexidade da estimação de modelos da família MIDAS. 

Torna-se necessário um processo para a avaliação de muitas opções de 

especificações de modelos MIDAS diferentes. Este trabalho optou por processos de 

combinações de algumas opções de parâmetros para gerar uma lista de modelos, 

que foram estimados e depois selecionados em função dos erros de previsão fora da 

amostra. Os resultados encontrados por essa pesquisa são relevantes, em especial 

no que toca à diferença entre performance dos modelos MIDAS para prever os 

horizontes temporais escolhidos. Ainda existe uma variedade de combinações que 

não foram testadas e que podem gerar outros resultados interessantes. Próximos 

passos envolveriam aperfeiçoar esses modelos MIDAS iniciados neste trabalho. 

Outros estudos podem enfocar em modelos MIDAS, que utilizem outras 

combinações de parâmetros, defasagens, formas funcionais para as restrições e 

parâmetros dessas restrições, para gerar previsões ainda melhores do PIB trimestral 
                                            
14 Os autores realizaram previsões para 1/3, 2/3 e 1 passos a frente. Sendo os dois primeiros horizontes de 

previsão dentro do próprio trimestre. 
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brasileiro e de outros países. Chikamatsu et al. (2021) combinaram suas previsões 

de modelos MIDAS para o PIB japonês, com previsões de mercado para o mesmo, 

obtendo uma previsão geral melhor. Investigações futuras para o Brasil, podem se 

inspirar nesses resultados e realizar combinações de previsões para o PIB brasileiro 

utilizando modelos MIDAS e previsões de mercado como o Relatório Focus do 

Banco Central do Brasil. 
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APÊNDICE A - Estatísticas Descritivas Regressores 

Tabela 11 – Estatística Descritivas Regressores 

 Brent Variação Brent 

N 285 285 

Valor Mínimo 10,54 -0,61698030 

Valor Máximo 138,40 0,47647950 

Amplitude 127,86 1,09345980 

Média 57,22 0,03217231 

Variância 1.056,74 0,03618198 

Desvio 

Padrão 

32,51 0,19021560 

 CDI Variação CDI 

N 285 285 

Valor Mínimo 0,37 -0,50455930 

Valor Máximo 3,29 0,84810130 

Amplitude 2,92 1,35266060 

Média 1,17 -0,00701981 

Variância 0,28 0,02528940 

Desvio 

Padrão 

0,53 0,15902640 

 Dólar PTAX Variação Dólar 

PTAX 

N 285 285 

Valor Mínimo 1,00 -0,15704910 

Valor Máximo 4,16 0,42467110 

Amplitude 3,16 0,58172020 

Média 2,37 0,01918921 

Variância 0,70 0,00957476 

Desvio 

Padrão 

0,84 0,09785071 

 Dow Jones Variação Dow 

Jones 

N 285 285 

Valor Mínimo 5.654,63 -0,19116540 

Valor Máximo 28.538,44 0,17070950 

Amplitude 22.883,81 0,36187490 

Média 13.191,61 0,02023175 

Variância 28.807.043,00 0,00581335 

Desvio 

Padrão 

5.367,22 0,07624534 

Fonte: Elaboração própria.  
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APÊNDICE B – Estatísticas Descritivas Ações 

Tabela 12 – Estatística Descritivas Ações 

 BBAS3 Variação 

BBAS3 

N 285 285 

Valor Mínimo 0,59 -0,35877320 

Valor Máximo 50,93 0,59838040 

Amplitude 50,33 0,95715360 

Média 11,72 0,06390342 

Variância 139,35 0,04310917 

Desvio 

Padrão 

11,80 0,20762750 

 BBDC4 Variação 

BBDC4 

N 285 285 

Valor Mínimo 0,33 -0,27137860 

Valor Máximo 32,52 0,67537540 

Amplitude 32,18 0,94675400 

Média 7,83 0,06334617 

Variância 61,90 0,02799134 

Desvio 

Padrão 

7,87 0,16730610 

 CMIG4 Variação 

CMIG4 

N 285 285 

Valor Mínimo 0,42 -0,41062390 

Valor Máximo 13,58 0,95681610 

Amplitude 13,17 1,36744000 

Média 4,38 0,05565486 

Variância 12,14 0,04324712 

Desvio 

Padrão 

3,48 0,20795940 

 PETR4 Variação 

PETR4 

N 285 285 

Valor Mínimo 0,65 -0,44610280 

Valor Máximo 32,92 0,79343930 

Amplitude 32,27 1,23954210 

Média 12,19 0,06279002 

Variância 78,33 0,04457257 

Desvio 

Padrão 

8,85 0,21112220 
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 VALE3 Variação 

VALE3 

N 285 285 

Valor Mínimo 0,35 -0,36324040 

Valor Máximo 55,94 0,71028030 

Amplitude 55,59 1,07352070 

Média 17,85 0,06244343 

Variância 217,15 0,03702885 

Desvio 

Padrão 

14,74 0,19242880 

Fonte: Elaboração própria.  
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APÊNDICE C – Decomposição da Série Histórica do PIB trimestral 

 
Figura 20 – Decomposição Série Histórica PIB Trimestral 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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APÊNDICE D – Gráficos da evolução dos Regressores 

 
Figura 21 – Taxa CDI    Figura 22 – Variação CDI 

 
  
Fonte: Elaboração própria. 
 
Figura 23 – Índice Dow Jones   Figura 24 – Variação Dow Jones 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
Figura 25 – Dólar PTAX Figura 26 – Variação Dólar PTAX 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 27 – Preço Barril Petróleo Brent Figura 28 – Variação Petróleo Brent 

 
Fonte: Elaboração própria.  
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APÊNDICE E – Tabelas Melhores Previsões MIDAS univariado 

Tabela 13 – Melhores previsões MIDAS CDI 

1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

73 0,00601 55 0,00469 141 0,00493 

55 0,00652 74 0,00479 181 0,00527 

74 0,00655 73 0,00502 182 0,00540 

72 0,00685 52 0,00525 194 0,00552 

54 0,00709 124 0,00533 191 0,00556 

52 0,00726 91 0,00533 184 0,00556 

115 0,00727 50 0,00535 54 0,00557 

124 0,00736 71 0,00558 128 0,00559 

50 0,00756 128 0,00572 197 0,00562 

192 0,00783 65 0,00587 196 0,00562 

Fonte: Elaboração própria. 
 
Tabela 14 – Melhores previsões MIDAS Dow Jones 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 
 Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

120 0,00821 184 0,00591 186 0,00546 

122 0,00865 186 0,00620 187 0,00550 

124 0,00890 187 0,00620 189 0,00550 

121 0,00902 120 0,00630 176 0,00582 

119 0,00916 190 0,00630 191 0,00585 

103 0,00930 199 0,00633 177 0,00586 

117 0,00937 189 0,00644 188 0,00587 

101 0,00939 81 0,00661 192 0,00588 

111 0,00956 118 0,00680 100 0,00589 

118 0,00958 172 0,00687 179 0,00589 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 15 – Melhores previsões MIDAS Brent 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

118 0,00658 118 0,00577 118 0,00425 

108 0,00684 108 0,00586 108 0,00430 

113 0,00719 110 0,00607 73 0,00430 

125 0,00758 68 0,00610 63 0,00448 

123 0,00780 113 0,00612 110 0,00464 

115 0,00786 187 0,00618 68 0,00478 

182 0,00796 120 0,00631 115 0,00489 

110 0,00819 63 0,00634 58 0,00496 

73 0,00826 73 0,00646 113 0,00498 

120 0,00871 58 0,00663 125 0,00500 

Fonte: Elaboração própria. 
 
Tabela 16 – Melhores previsões MIDAS Dólar 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

113 0,00776 8 0,00615 110 0,00589 

187 0,00803 4 0,00623 138 0,00601 

36 0,00937 189 0,00639 118 0,00647 

40 0,01005 11 0,00643 136 0,00656 

5 0,01016 36 0,00663 123 0,00658 

64 0,01017 12 0,00671 103 0,00660 

4 0,01034 139 0,00705 148 0,00663 

12 0,01035 40 0,00710 150 0,00663 

3 0,01041 108 0,00718 113 0,00665 

29 0,01044 5 0,00741 128 0,00670 

Fonte: Elaboração própria. 
  



63 

 

 

Tabela 17 – Melhores previsões MIDAS IBOV 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

103 0,00882 103 0,00636 150 0,00530 

14 0,00907 125 0,00661 148 0,00535 

120 0,00956 13 0,00664 149 0,00535 

125 0,00961 105 0,00667 140 0,00539 

148 0,00965 120 0,00680 145 0,00540 

149 0,00972 198 0,00684 135 0,00540 

58 0,00972 148 0,00688 134 0,00544 

145 0,00972 58 0,00689 139 0,00550 

115 0,00973 133 0,00692 138 0,00581 

146 0,00974 140 0,00696 147 0,00593 

Fonte: Elaboração própria. 
Tabela 18 – Melhores previsões MIDAS BBAS3 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

2 0,00857 5 0,00604 54 0,00649 

5 0,00858 2 0,00608 52 0,00656 

1 0,00875 1 0,00621 140 0,00672 

12 0,00896 4 0,00628 51 0,00674 

3 0,00902 138 0,00634 128 0,00675 

14 0,00943 15 0,00665 130 0,00677 

15 0,00947 39 0,00671 138 0,00677 

25 0,00953 14 0,00672 183 0,00682 

19 0,00955 12 0,00672 55 0,00688 

11 0,00969 17 0,00674 80 0,00693 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 19 – Melhores previsões MIDAS BBDC4 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

55 0,00771 20 0,00599 192 0,00566 

110 0,00780 19 0,00601 194 0,00567 

93 0,00810 55 0,00601 184 0,00577 

61 0,00833 7 0,00601 197 0,00584 

46 0,00835 9 0,00602 193 0,00586 

20 0,00836 25 0,00605 181 0,00586 

51 0,00841 73 0,00605 182 0,00592 

37 0,00845 10 0,00606 191 0,00596 

45 0,00849 24 0,00606 168 0,00599 

24 0,00850 61 0,00607 198 0,00601 

Fonte: Elaboração própria. 
 
Tabela 20 – Melhores previsões MIDAS CMIG4 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

54 0,00809 54 0,00572 199 0,00558 

186 0,00860 53 0,00602 73 0,00634 

55 0,00876 55 0,00621 184 0,00639 

53 0,00876 189 0,00622 52 0,00642 

178 0,00896 178 0,00634 182 0,00647 

176 0,00913 176 0,00667 143 0,00655 

179 0,00925 177 0,00671 37 0,00655 

177 0,00926 179 0,00671 133 0,00658 

180 0,00928 180 0,00672 3 0,00659 

5 0,00951 5 0,00684 111 0,00665 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 21 – Melhores previsões MIDAS PETR4 

 

 1 Trimestre 2 Trimestres 4 Trimestres 

 Modelos RMSE Modelos RMSE Modelos RMSE 

157 0,00363 118 0,00625 186 0,00548 

103 0,00820 15 0,00630 192 0,00549 

53 0,00874 63 0,00632 130 0,00551 

115 0,00878 73 0,00638 129 0,00561 

73 0,00879 115 0,00654 136 0,00566 

186 0,00890 55 0,00667 127 0,00566 

108 0,00895 113 0,00673 126 0,00567 

192 0,00898 192 0,00674 137 0,00571 

55 0,00915 54 0,00675 140 0,00572 

54 0,00942 103 0,00680 179 0,00572 

Fonte: Elaboração própria.  
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APÊNDICE F – Projeções fora da amostra de modelos ARIMA 

 
Figura 29 – Previsão ARIMA(1,1,2) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 
Figura 30 – Previsão ARIMA(0,1,1) 

 

Fonte: Elaboração própria. 


