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Um bom modelo de previsão de arrecadação de 
tributos é de importância crítica para o governo. A 
análise econométrica da carga tributária bruta (CTB) 
é de fundamental relevância por ser um instrumento 
de suporte na elaboração do orçamento, na medida 
em que permite vislumbrar parcela significativa das 
receitas que o governante terá à sua disposição para 
efetuar as despesas correntes, assim como levar a cabo 
as políticas públicas. É necessário frisar que a previsão 
de arrecadação tributária se torna algo extremamente 
importante tendo em vista a dificuldade do governo 
no momento atual no que se refere ao processo de 
elaboração do orçamento.

Este trabalho tem como objetivo a aplicação 
do modelo de combinação de previsões para prever a 
arrecadação tributária no Brasil. Existe uma série de 
preditores para a variável de interesse. Em vez de se 
concentrar na seleção do melhor modelo de previsão, 
Bates e Granger (1969)1 sugeriram combinar diferentes 
previsões. Para justificar tal procedimento usam o 
argumento de que combinar previsões a partir de 
diferentes modelos pode ser visto como uma forma 
de fazer a previsão mais robusta contra distintos erros 
de especificação.

Combinamos aqui as previsões obtidas a partir de 
três modelos: modelo fatorial dinâmico (MFD), modelo 
sazonal autorregressivo integrado com média móvel 
(seasonal autoregressive integrated moving average 

1. Bates, J. M.; Granger, C. W. J. The combination of forecasts. 
Operational Research Quarterly, v. 20, p. 451-468, 1969.

– Sarima) e modelo de suavização de Holt-Winters, 
sendo que os critérios de combinação adotados foram 
método de combinação ótima, performance, regressão 
simples, média simples e mediana. Trabalhamos com 
dados mensais para um total de nove tributos federais, 
para o período de janeiro de 2001 a dezembro de 
2013. A previsão para o ano de 2014 é feita fora da 
amostra. De acordo com os resultados, observamos que 
o uso do modelo de previsões combinadas apresentou 
desempenho superior aos modelos concorrentes. Isso 
nos possibilita afirmar essa metodologia como mais 
um instrumento útil na importante tarefa de prever as 
receitas tributárias no Brasil.
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