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Modelos de previsão de variáveis macroeconômicas 
são comumente utilizados como termômetro da atividade 
econômica e auxiliam no planejamento de ações de entes 
públicos bem como em decisões de agentes privados. 
A previsão de inflação é um dos pilares que norteiam 
a definição da taxa de juros básica em países com 
sistema de metas de inflação em que as expectativas 
assumem papel central. Quanto ao produto interno bruto 
(PIB), ressalta-se sua importância para a definição dos 
parâmetros para o planejamento fiscal e orçamentário 
do setor público e para a formação de expectativas no 
setor privado. Apesar de não haver uma métrica oficial 
mensal para o PIB, há indicadores bem-sucedidos que 
tentam replicá-la como o monitor do PIB do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas 
(Ibre/FGV), que será nossa variável-alvo.

Neste estudo nos concentramos em modelos 
associados à técnica de machine learning (ML) que 
oferecem diferentes abordagens para lidar com 
grandes conjuntos de dados. Os modelos de ML, mais 
especificamente, podem ser classificados em modelos 
de shrinkage (ou encolhimento) – Ridge, Least Absolute 
Shrinkage and Selection Operator (Lasso), adaptive Lasso 
(adaLasso) –, modelos que combinam informações 
(complete subset regression – CSR), modelos de 
fatores (principal component analysis – PCA), modelos 
bayesianos (Bayesian vector autoregression – BVAR) 
e árvores de regressão (random forests). Para fins de 
comparação, serão obtidas as previsões de nossos 
modelos ML com uma série de modelos benchmark 
que incluem: modelos autorregressivos, random walk 
(RW), exponentially weighted moving average (EWMA). 
Além de constituírem variáveis em nossos modelos, as 
previsões dos especialistas compiladas pelo sistema 

Focus, do Banco Central do Brasil (BCB), são igualmente 
utilizadas para comparar a eficácia dos modelos de ML 
especificamente para inflação.

Nossos resultados indicam que, para horizontes 
de previsão de curto prazo (um e três meses), os métodos de 
ML melhoram substancialmente as previsões de inflação 
em relação aos modelos tradicionais, incluindo a previsão 
de especialistas. Para o horizonte de um mês, o Lasso é o 
método com melhor desempenho, e a combinação dos 
melhores modelos de ML por horizonte é o destaque para 
o horizonte de três meses. No entanto, para horizontes 
de previsão mais longos (seis meses e doze meses), 
os modelos ML e suas combinações não superam as 
expectativas de especialistas, ainda que as combinações 
de métodos de ML superem as metodologias tradicionais. 
Na previsão para o PIB, ocorre o contrário. Os modelos de 
ML não têm desempenho satisfatório para o horizonte 
mais curto, mas as combinações (três e doze meses) e o 
CSR (seis meses) superam os modelos tradicionais.

No geral, o desempenho da previsão é melhor no 
início da amostra. A partir de 2016, todos os métodos 
fornecem previsões que são geralmente acima dos 
valores de inflação observados. Como esse período 
coincide com uma perspectiva de deterioração do 
ambiente econômico e político brasileiro, vale a pena 
investigar a inclusão de novas variáveis e/ou métodos 
em pesquisas futuras. Os testes que realizamos com 
seleção exógena de variáveis não mostrou resultados 
satisfatórios, e mesmo os modelos não lineares, que 
deveriam ter desempenho melhor, sobrestimam a inflação 
de forma consistente no período.

Em relação à seleção de variáveis, chama a 
atenção o fato de o horizonte de previsão determinar 
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a natureza dos preditores selecionados. Na previsão 
de inflação, variáveis de estado da economia, como a 
taxa de desemprego – Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) e Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (PNAD) – e as exportações, 
aparecem em horizonte mais longo (doze meses).  
A ausência de variáveis defasadas e de componentes 
de alto grau de variabilidade, como o clima, confirma 
que a previsão de inflação de longo prazo se baseia 
em fundamentos da economia. Quanto à previsão de 
PIB, podemos concluir que o conjunto de variáveis 
selecionadas pelos modelos de regularização é muito 
restrito e também há uma segmentação por horizonte. 
No curto prazo (T+1), o total de provisões no mercado 
de crédito e a expectativa de inflação para três meses 
são selecionados enquanto, no longo prazo, a taxa 
de juros de duplicatas é a única variável selecionada de 
forma recorrente. Ainda que faça sentido a incorporação 
de variáveis do mercado de crédito, taxa de juros e de 
inflação, é importante destacar a ausência de variáveis 
típicas e indicadores coincidentes da atividade real 
(desemprego, vendas de veículos, comércio...), o que 
merece investigação posterior mais detalhada.


