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RESUMO 
 
Esse artigo tem como objetivo apresentar um modelo de previsão para a venda de automóveis no Brasil, 
através da metodologia univariada ARIMA com Intervenção, valendo-se de dados mensais 
compreendendo o período de janeiro de 1984 a abril de 2002. Os resultados obtidos através das estimações 
corroboraram a acurada capacidade de previsão do modelo ARIMA do tipo (1, 1, 0)(2, 0, 1), tendo o 
percentual de acerto se situado em torno de 96,20%. Das seis intervenções sugeridas e testadas, apenas 
duas (correspondendo aos eventos 182 e 213) não foram estatisticamente significativas ao nível de 5%, 
tendo sido por isto retiradas das estimações posteriores. Foi feito um exercício de previsão dentro da 
própria amostra, e os valores encontrados situaram-se dentro do intervalo de confiança de 95%. 
Finalmente, os resíduos provenientes do modelo estimado, seguiram uma distribuição gaussiana, o que foi 
avaliado através do teste Bera-Jarque com a hipótese nula de normalidade tendo sido aceita com um nível 
de significância de 10%. 
PALAVRAS CHAVE: Séries Temporais, Modelagem Arima com Intervenção e Vendas de 
Automóveis. 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this paper is to present a forecasting model for automobile sales in Brazil based on the 
univariate ARIMA methodology with Intervention, using monthly data from January 1984 to April 2002.  
The results obtained through the estimations confirmed the high predictive capacity of the ARIMA 
(1,1,0)(2,0,1) model, which had an accuracy ratio of 96.2%.  Six interventions were suggested and tested, 
only two of which (corresponding to events 182 and 213) were not statistically significant at the 5% level.  
These two interventions were not included in later estimations.  A predictive exercise within the sample 
itself was conducted and the forecasted points were accurate within a 95% confidence interval. Finally, the 
residues showed a gaussian distribution (evaluated with the Bera-Jarque test) with the null hypothesis of 
normality accepted at the 10% level of significance. 
KEYWORDS: Time Series, ARIMA models with Intervention, automobile sales 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A previsão acurada de variáveis econômicas ou financeiras é uma das pedras angulares no processo 
de planejamento de qualquer organização. Uma das principais variáveis estimadas no cotidiano das 
empresas é a do crescimento do mercado de bens duráveis. Vendas de bens duráveis, como automóveis, 
por exemplo, sofrem grandes alterações com choques externos (macroeconômicos, de consumo, de 
produção, por exemplo) e por isto são de previsão especialmente difícil.  Por outro lado, o parque produtor 
de automóveis no país tem passado por contínuo aprimoramento e o consumidor brasileiro tem aumentado 
seu grau de sofisticação enquanto o setor tem passado por um aumento de nível de globalização.  Para DE 
NEGRI (1998), desde a abertura comercial verificada na economia brasileira em 1992, o setor 
automobilístico vem ganhando cada vez mais dinamismo. Neste contexto torna-se cada vez mais 
importante obter previsões corretas sobre o comportamento do mercado de automóveis no Brasil. 

Das várias metodologias utilizadas para estimar o futuro, destacam-se por seu rigor e sofisticação as 
técnicas de previsão utilizando séries temporais. Uma técnica específica de séries temporais, a da análise 
de séries com intervenção, tem sido utilizada com sucesso para situações em que choques inesperados 
alteram a tendência dos dados dificultando, conseqüentemente, a previsão de dados futuros. Este trabalho 
apresenta um modelo de previsão de vendas de veículos no Brasil utilizando técnicas de séries temporais 
univariadas com intervenção que teve um alto índice de acerto quando as previsões foram testadas.  O 
período amostral vai de janeiro de 1984 a abril de 2002 e os dados foram coletados junto ao banco de 
dados IPEADATA do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, correspondendo a 220 observações.   

O trabalho encontra-se estruturado em quatro seções. A primeira seção oferece uma breve 
introdução. A segunda seção tece considerações sobre modelos ARIMA com intervenção. A terceira seção 
traz a aplicação do método proposto valendo-se da série mensal de vendas de automóveis no mercado 
nacional e a quarta seção apresenta considerações finais e recomendações para trabalhos futuros. 
 
2. A METODOLOGIA ARIMA COM ANÁLISE DE INTERVENÇÃO 
 

Os modelos de previsão de séries temporais univariadas seguem o enfoque proposto por BOX & 
JENKINS (1976). Tal metodologia permite averiguar se os valores futuros de determinada série temporal 
podem tomar como referência os dados históricos do passado e do presente. 

Esse relacionamento temporal enfocado através da metodologia Box & Jenkins pode ser 
representado formalmente por um conjunto de processos estocásticos conhecidos como a classe de 
modelos ARIMA. Tais modelos resultam da combinação de três componentes: componente autoregressivo 
(AR), o filtro de Integração (I) e o componente de Médias Móveis (MA).  Estes componentes são 
conhecidos na literatura de séries temporais como filtros. 

Os modelo auto-regressivo (AR) explora a estrutura de autocorrelação no processo gerador da série 
temporal. As autocorrelações existem quando se observa a presença de correlação entre diferentes 
observações da série temporal. Logo, o processo autoregressivo generalizado que contempla (p) edições 
de correlação entre observações sucessivas da série, ou seja, AR(p) pode ser descrito matematicamente 
como: 
 

tpt2t21t1t eY.Y.Y.Y ++++= −−−
&L&&&

pφφφ                                                                                                      (1) 
 

É importante notar que a partir da série temporal (Yt) avaliada são estimados os parâmetros (φp) do 
modelo a ser formulado e posteriormente é avaliado o comportamento dos resíduos do modelo (et). 

O componente de Médias Móveis (MA) do modelo procura explorar a existência de autocorrelação 
nos resíduos de previsão. Tal autocorrelação é verificada sempre que existir uma correlação entre erros 
sucessivos em uma determinada série temporal. A expressão que contempla um processo de média móvel 
de ordem (q), ou seja, MA(q) pode ser vista matematicamente como segue: 
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tq1q2t21t1t ee.e.e.Ŷ +−−−−= −−− θθθµ L                                                                                                 (2) 
 

Nesta equação a variável (µ) é o nível do processo, ( ite. −θ ) são os termos de erros correlacionados 

e ( te ) é o termo de erro aleatório. Observe que os termos erros correlacionados recebem sinal negativo 

por convenção. É fácil notar ainda que os parâmetros designados por ( iθ ) funcionam como pesos de 
importância atribuídos aos termos erros correlacionados. A incorporação dos termos erros na respectiva 
expressão tem por finalidade melhorar a força explanatória do modelo (2). 

Os modelos de séries temporais podem descrever processos mistos, que incorporam tanto um 
componente autoregressivo quanto um modelo de médias móveis como, por exemplo, o modelo ARMA do 
tipo (p, q). Nesses modelos, o parâmetro (p) indica a ordem do componente autoregressivo, enquanto o 
parâmetro (q) denota a ordem do componente de média móvel. O modelo ARMA (p, q) pode ser expresso 
matematicamente da seguinte forma: 
 

tqtq2t21t1ptp2t21t1t ee.e.e.Y.Y.Y.Y +−−−−+++= −−−−−− φθθφφφ L&L&&&                                                 (3) 
 

Verifica-se que a estimação dos parâmetros do modelo (3) é complexa, demandando o auxílio de 
programas computacionais específicos. Os modelos (1), (2) e (3), requerem estimativas preliminares da 
função de autocorrelação amostral (FAC) e da função de autocorrelação parcial (FACP) que ajudam a  
mensurar o grau de estacionaridade das séries temporais. 

HILL, GRIFFITHS e JUDGE (1999), mostram que tais modelos tornam possível a realização de 
previsões acuradas, mesmo quando o modelo econômico não é previamente estabelecido. Neste caso, 
escolhe-se determinado modelo de séries temporais a partir das informações inerentes ao conjunto de 
dados, ao invés de elaborar o modelo de séries temporais a partir de informações fornecidas tanto pela 
teoria como pelos dados tal como ocorre com modelos econômicos convencionais. 

Quando a trajetória de uma série temporal é alterada em função de algum fenômeno ou por uma 
tomada de decisão por parte dos agentes econômicos ocorre o que é chamado na literatura de séries 
temporais com Intervenção. Essa terminologia foi preconizada por GLASS (1972) e baseia-se em BOX & 
TIAO (1965) que já usavam esse método sem denominá-lo de intervenção. Intervenções em geral podem 
ser mensuradas a posteriori através de variáveis dummy em análises de regressão. Elas podem prejudicar o 
processo de identificação de certo fenômeno caso o modelo não tenha sido especificado corretamente, 
gerando previsões inadequadas. 

O modelo de Intervenção a ser utilizado neste trabalho por ser representado matematicamente como 
segue: 
 

( )∑
=

+=
k

1i
tt,iit x.B.Y ην                                                                                                                                 (4) 

 
onde Yt é a variável resposta, B é denotado como operador de retardo, ou seja, B.xt = xt-1 e Bmxt = xt-m, a 
variável ( )B.iν  é um polinômio de ordem infinita conhecido como função de transferência para a i-ésima 

intervenção, xi,t é a variável indicadora de intervenção na série analisada enquanto tη  expressa um ruído 
qualquer, descrito por um modelo ARMA através da metodologia Box & Jenkins. 

Observa-se ainda que o fato da variável ( )B.iν  ser um polinômio de ordem infinita, acaba 
inviabilizando diversas aplicações do modelo de função de transferência. Deve-se procurar uma estrutura 
menos complexa, tomando-se como aproximação desta variável a razão de dois polinômios de ordem 
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finita, ou seja: ( )
( )B

B
i

i
δ

ω , onde ( )Biω  é o parâmetro que determina o efeito imediato da intervenção, 

enquanto ( )Biδ  determina o efeito da intervenção até ser atingido um novo nível na série temporal. 
As intervenções geralmente são expressas por uma das duas formas seguintes: 

 
 Variável Pulso ou Pulse Variable: Representa um evento que acontece num único período de tempo 

ou único outlier; 
 





=
≠

==
Tt;1
Tt;0

Px T
tt                                                                                                                                    (5) 

 
 Variável Degrau ou Step Variable: Representam intervenções que são permanentes. 

 





≥
<

==
Tt;1
Tt;0

Sx T
tt                                                                                                                                     (6) 

 
onde T é o instante de tempo em que ocorre a intervenção na série temporal avaliada. 

Cabe ressaltar que para verificar o efeito da intervenção em uma série temporal são utilizados tanto 
testes estatísticos paramétricos quanto não-paramétricos. Existem, como descrito acima, dois tipos 
genéricos de intervenção: aquela que impacta a série de forma temporária e aquela que impacta a série de 
forma permanente. Algumas intervenções têm um impacto imediato e duradouro, impacto este que cresce 

gradualmente até atingir o nível 
B.1

0

δ
ω
−

, se estabilizando a partir disso. Por outro lado, outras 

intervenções influenciam fortemente Yt no instante de sua ocorrência, porém à medida que o tempo passa 
tal influência acaba diminuindo até o seu desaparecimento. Ou seja, o impacto cresce gradualmente até 
atingir um pico e depois decresce até se anular por completo. 

Pacotes estatísticos e econométricos são ferramentas utilizadas para estimar as estruturas 
mencionadas acima tentando identificar efeitos que poderiam ser negligenciados ou até mesmo 
descartados quando séries temporais com muitas quebras estruturais são analisadas. 
 
 
3. APLICAÇÃO EMPÍRICA EM SÉRIES DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS NO BRASIL 
 

Para proceder às estimações da série temporal de unidades de veículos vendidos no Brasil durante o 
período amostral de janeiro de 1984 a abril de 2002, cabe primeiramente fazer algumas indicações acerca 
dos principais eventos ocorridos durante esse período. Através da tabela 1, pode-se identificar os 
principais fatos que ocasionaram possíveis quebras estruturais na respectiva série. 
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Tabela 1: Principais Eventos Ocorridos Entre o Período de Janeiro de 1984 a Abril de 2002. 

Períodos Alguns Acontecimentos Marcantes que Afetaram a Economia Brasileira 
1984 Reforma monetária que eliminou os centavos através da Lei nº 7.214. 
1986 Decreto Lei nº 2.283 onde foi instituída a moeda Cruzado (Cz$) em substituição a moeda Cruzeiro (Cr$). 

1987 Suspensão Brasileira dos Pagamentos da Dívida Externa e Implementação do Plano de Estabilidade Econômica 
denominado de Plano Bresser 

1988 Celebração do Pacto Social entre os empresários e o governo. 
1989 Medida Provisória nº 32 de 15/01/1989 convertida na Lei nº 7.730 que criou a moeda chamada de Cruzado Novo (NCz$). 

1990 Eleição do Presidente da República Fernando Collor de Mello e Implementação do Plano de Estabilização Econômica 
denominado de Plano Collor I 

1991 Implementação do Plano de Estabilidade Econômica denominado de Plano Collor II 
1992 Impeachment do Presidente da República Fernando Collor de Mello. 
1993 Resolução nº 2.010 que instituiu a moeda chamada de Cruzeiro Real (CR$) 
1994 Medida Provisória nº 542 que passa a vigorar em 01/07/1994 com a equivalência de R$ 1,00 = URV = 1 = CR$ 2.750,00. 
1997 Desvalorização das Moedas Asiáticas – Crise Asiática 
1998 Crise da Rússia – Decretação da Moratória Russa. 
1999 Efeitos das crises financeiras internacionais sobre a economia brasileira, levando o Real (R$) a ser desvalorizado. 
2000 Início da Crise Argentina 
2001 Atentado terrorista nos Estados Unidos da América e Crise Energética no Brasil 

 
Na Figura 1 abaixo é possível visualizar graficamente o comportamento temporal das vendas de 

automóveis no Brasil durante o período de janeiro de 1984 a abril de 2002, visando identificar choques 
substanciais. Utiliza-se então um modelo de previsão com intervenção para captar as influências que 
forem estatisticamente mais significativas. 
 

 
FIGURA 1: UNIDADES VENDIDAS DE AUTOMÓVEIS NA ECONOMIA BRASILEIRA 
 

Em uma primeira passada optou-se em procurar captar os efeitos dos seis eventos marcados na 
figura acima, sem, contudo, desprezar as influências marcantes dos acontecimentos endógenos e exógenos 
que afetaram a economia nacional. O primeiro evento (que corresponde ao Plano Cruzado) se associa à 
16ª observação, o segundo evento (correspondente ao Plano Collor I) refere-se à 99ª observação e o 
terceiro evento (Plano Real) diz respeito à 133ª observação. O quarto evento (a crise Asiática) diz respeito 
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à 168ª observação, o quinto evento (desvalorização do Real), se associa à 182ª observação e o sexto e 
último evento (a Crise Energética no Brasil) corresponde à 213ª observação. 

A priori, verifica-se que houve seis mudanças de níveis que podem ser consideradas como 
intervenções nesta série temporal. Para avaliar detalhadamente a série histórica é necessário verificar o 
efeito das componentes tendência e/ou sazonalidade com o objetivo de observar se tal série é ou não 
estacionária, para em seguida ajustar modelos que possam captar os efeitos de cada intervenção. 

O gráfico que avalia o comportamento da tendência e sazonalidade é conhecido como Função de 
Autocorrelação Amostral (FAC). Nota-se na figura 2 que a série de vendas de automóveis não é 
estacionária para uma estrutura de 30 defasagens (Lag), evidenciando alguma tendência e também 
pequena sazonalidade. 
 

 
FIGURA 2: FUNÇÃO DE AUTOCORRELAÇÃO AMOSTRAL (FAC) PARA AS VENDAS 
 

Observando a figura 2, percebe-se a presença de tendência e sazonalidade de ordem 12 na 
respectiva série temporal. Neste caso, devem ser feitas as diferenças de ordem 1, com vistas a induzir tal 
série histórica a estacionaridade. A figura 3 mostra o comportamento da Função de Autocorrelação Parcial 
(FACP)do qual se pode avaliar visualmente o modelo a ser proposto para o ajuste da série. 

Através da Função de Autocorrelação Parcial é fácil visualizar que a série de vendas de automóveis 
no Brasil apresenta autocorrelações significativas nas seguintes defasagens: da 1ª à 3ª, 7ª, 11ª, da 13ª a 17ª 
e na 23ª defasagem, sendo que as autocorrelações mais fortes ocorreram nas duas primeiras defasagens, 
além da décima terceira e na vigésima terceira defasagem temporal, tal como pode ser visto a seguir. 
Ademais, a significância estatística da 13ª defasagem pode ser explicada em parte, pelo menos para os 
meses de janeiro, por sazonalidade, ou seja, por gastos efetuados nesse mês em razão dos pagamentos do 
13º salário. 
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FIGURA 3: FUNÇÃO DE AUTOCORRELAÇÃO PARCIAL (FACP) PARA AS VENDAS. 
 

A tabela 2 apresenta a estimação do modelo com a intervenção dos acontecimentos visualizados na 
figura 1, com o objetivo de captar a influência dos respectivos eventos além de aumentar a performance 
do modelo proposto. Os resultados das estimações dos parâmetros foram obtidos através do pacote 
Statistica for Windows e encontra-se a seguir. 
 
Tabela 2: Estimação dos Parâmetros do Modelo ARIMA com Intervenção 

Parâmetros Estimativas Erro-Padrão t-Student p-Value Tipo de 
Intervenção 

p(1) -0,3652 0,0661 -5,5249 0,0000  
PS(1) -0,8693 0,0957 -9,0853 0,0000  
PS(2) -0,2961 0,0729 -4,0602 0,0007  
QS(1) -0,7944 0,0788 -10,0843 0,0000  

Omega (1) -39,8741 11,0835 -3,5976 0,0004 Gradual/Permanente 
Omega (3) -28,5702 9,7989 -2,9156 0,0039 Abrupta/Temporária 
Omega (4) -26,1104 11,8994 -2,1943 0,0293 Gradual/Permanente 
Delta (2) 0,9770 0,0412 23,7250 0,0000 Gradual Permanente 

      
Quadrado Médio Residual = 139,93; Modelo: (1, 1, 0)(2, 0, 1); Lag Sazonal = 04 

 
Após efetuar diversas estimações pelo método de máxima verossimilhança, o modelo mais 

adequado para a série estudada foi um autoregressivo de primeira ordem, sendo significativo 
estatisticamente ao nível de 1%. Por outro lado, os parâmetros estimados para a sazonalidade, tanto para o 
componente autoregressivo como para o componente de médias móveis foram também estatisticamente 
significativos ao nível de 1% de probabilidade, encontrando-se, deste modo, um modelo ARIMA sazonal 
multiplicativo do tipo (1, 1, 0)(2, 0, 1). Cabe salientar que as intervenções nos eventos 16, 99, 133 e 168 
foram estatisticamente significativas, sendo que as intervenções 182 e 213 não contribuíram 
estatisticamente para o modelo, tendo sido retiradas de estimações posteriores. 



 

 
8 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

Com o objetivo de testar o poder de previsão do modelo, foram efetuadas 12 previsões mensais fora 
da amostra (correspondendo a um período de um ano), levando-se em conta um nível de significância para 
os intervalos de previsão de 95%. Os resultados obtidos para as previsões das vendas de automóveis (em 
unidades) no mercado brasileiro encontram-se na tabela 03. 
 
Tabela 3: Previsões da Venda de Automóveis no Brasil em 1.000 Unidades. 

Meses Previstos Previsões L. I.: 95% L. S: 95% Erro-Padrão 
MAI-02 110211,9 90792,26 129040,7 11574,15 
JUN-02 105446,1 84030,16 127417,5 13129,21 
JUL-02 91565,0 67274,33 115333,6 14542,96 
AGO-02 93783,3 67837,90 120219,4 15850,90 
SET-02 91812,1 64035,38 119127,6 16671,16 
OUT-02 94779,1 65854,83 124136,9 17636,44 
NOV-02 100973,3 70101,39 131437,6 18560,64 
DEZ-02 97031,4 65087,51 129358,4 19448,67 
JAN-03 97530,8 64921,02 129780,5 19626,80 
FEV-03 96224,3 63249,39 129537,8 20059,18 
MAR-03 110211,9 90792,26 129040,7 11574,15 
ABR-03 105446,1 84030,16 127417,5 13129,21 

 
À luz da figura 4 e da tabela 3, percebe-se que o modelo estimado com as intervenções fornece 

previsões dentro de um intervalo de confiança de 95%, dado este que pode auxiliar as empresas 
fabricantes de automóveis do país no planejamento de sua produção futura. 
 

 
FIGURA 4: VALORES REAIS E PREVISTOS COM OS RESPECTIVOS INTERVALOS DE CONFIANÇA 

DE 95% NO PERÍODO DE MAIO DE 2001 A ABRIL DE 2002. 
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Observou-se que os valores previstos com base no modelo ARIMA com intervenção seguem o 
comportamento da série original. Percebe-se ainda que, em média, os valores previstos conseguem 
acompanham os valores reais, já que o referido modelo obteve um percentual de acerto de cerca de 
96,20%, mensurado através do Erro Percentual Médio Absoluto (MAPE). Finalmente, o teste de 
normalidade Bera-Jarque1 (B-J) dos resíduos do modelo estimado com intervenção aceitou a hipótese nula 
de normalidade com um nível de probabilidade menor do 10%, demonstrando que os resíduos oriundos 
das estimações realizadas através da metodologia empregada se comportam como um ruído branco. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

Esse trabalho teve como objetivo estabelecer um modelo de previsão valendo-se das técnicas de 
séries temporais univariadas para as vendas de automóveis na economia brasileira durante o período 
amostral compreendido entre janeiro de 1984 a abril de 2002. 

Foram estimados diversos modelos ARIMA com intervenção nos seis pontos visualizados na figura 
1. O ponto 16 (referente à entrada do Plano Cruzado), o ponto 99 (Plano Collor I), o ponto 133 (Plano 
Real) e finalmente o ponto 168 (crise asiática), foram estatisticamente significativos ao nível de 1%. As 
demais intervenções (pontos 182 e 213) foram, portanto, eliminados das estimações posteriores por não 
serem significantes. 

O modelo que melhor se adequou à série temporal estudada foi um ARIMA sazonal multiplicativo 
do tipo (1, 1, 0)(2, 0, 1), tendo um percentual de erro de aproximadamente 1,80%, quando mensurado 
através do Erro Percentual Médio Absoluto (MAPE). Já as previsões adotadas para a respectiva variável, 
encontrando valores previstos que corroboraram os intervalos de confiança previamente determinados ao 
nível de 5%. Vale salientar que o teste de normalidade Bera-Jarque (B–J) que possui uma distribuição qui-
quadrado com dois graus de liberdade, avaliou a normalidade dos resíduos advindos do modelo estimado e 
aceitou a hipótese nula de que a distribuição residual do referido modelo era gaussiana. 

O modelo descrito neste trabalho é univariado. A principal área de expansão deste estudo se refere 
exatamente à possibilidade de aumentar o número de variáveis explicativas de maneira a torná-lo 
multivariado. Sendo assim, recomenda-se a inclusão em estudos posteriores de outras variáveis que 
possam explicar as vendas de automóveis no Brasil, tais como o preço médio de automóveis, a renda 
media do consumidor por classe bem como o nível de produção industrial, por exemplo. Com base nestas 
variáveis seriam então elaboradas algumas regressões lineares dinâmicas, aumentando-se assim ainda 
mais a utilidade deste instrumento de análise para o planejador. 
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1 Para realização desse teste estatístico utilizou-se o software econométrico PCGIVE Versão 9.0. 


