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RESUMO
A combinação de previsões é um procedimento que tenta melhorar a precisão das previsões,
aproveitando a disponibilidade de vários métodos de previsão individual. Neste trabalho, estudamos
o desempenho de diferentes combinações de previsões, comparando métodos de previsão individuais
e métodos de combinação, escolhendo para isso apenas uma medida de desempenho, o erro
quadrático médio (MSE). As previsões individuais foram feitas pelo método de amortecimento
exponencial de Holt, por modelos ARIMA e por modelos estruturais de tendência local. Realizamos
seis tipos de combinação: média simples, mediana, média dos extremos, regressão, combinação ótima
e combinação ótima com independência. Para verificar o desempenho das combinações de previsões,
ajustamos diversos métodos em dez séries reais, estacionárias e não-sazonais. Verificamos que as
previsões pelo método ARIMA apresentam um melhor desempenho em 60% das séries estudadas
quando comparamos os modelos de previsão individual e em 70% das séries pelo menos um modelo
de previsão de combinação se mostrou mais eficiente que as previsões individuais. Concluímos que
combinar as diversidades de métodos de previsão individuais garante efetivamente uma melhor
precisão das previsões e a combinação por regressão mostrou melhor desempenho que as outras
combinações.
Palavras-chave: séries temporais, previsão, métodos de previsão, combinação de previsões.
ABSTRACT
The combination of forecasts is a procedure that tries to improve the accuracy of forecasts, taking
advantage of the availability of various individual prediction methods. In this paper, we study the
performance of different combinations off forecasts, comparing individual forecasting methods and
combination of methods, using for this a single performance measure, the mean squared error (MSE).
individual forecasts were made by Holt´s exponential smoothing method, by ARIMA models and by
structural models of local trend. We experimented with six types of combination: simple average,
median, mean of the extremes, regression, optimal combining and optimal combination assuming
independence. In order to compare the performance of the combinations methods, we applied them
to ten stationary and non-seasonal series of real data. We found that the forecasts by ARIMA method
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performed better in 60% of the series than the other individual models, and that for 70% of the series
at least one combination forecasting model is more efficient than the individual forecasts. We
conclude that combining the diversity of individual forecasting methods effectively ensures better
forecast accuracy, and that the regression method for combination performed better than the other
methods.
Keywords: time series, forecasting, forecasting methods, forecast combination.

1 INTRODUÇÃO
Uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo. Os índices
diários da Bolsa de Valores de São Paulo e os índices pluviométricos mensais de uma cidade são
exemplos de séries temporais.
A análise e a previsão das séries temporais englobam um conjunto de técnicas úteis em várias
áreas do conhecimento. As técnicas de análise permitem investigar o mecanismo gerador de uma
série, descrever o seu comportamento e procurar periodicidades relevantes nos dados. Já as técnicas
de previsão procuram construir modelos matemáticos a partir dos quais seja possível prever valores
futuros da série, fornecendo informações para tomadas de decisão.
A escolha do melhor modelo de previsão é difícil. Existem diversas maneiras de se avaliar a
adequação do modelo aos dados, com base nos erros de previsão obtidos, mas a escolha com base
nestas técnicas pode levar a resultados contraditórios. Por isso, ao invés de se escolher um “melhor”
modelo para uma série, uma opção interessante é a de usar vários modelos distintos simultaneamente,
e combinar suas previsões; há evidências de que, retirando informações de vários modelos de previsão
e combinando-as, é possível compensar as fraquezas de cada um e assim obter uma previsão com
menores erros (LEMKE; GABRYS, 2010). De acordo com Menezes et al. (2000), diversos estudos
empíricos e teóricos têm mostrado que o desempenho de combinações de previsões é melhor que o
de modelos de previsão individual.
O objetivo deste trabalho é verificar empiricamente o desempenho de diferentes combinações
de previsões, comparado ao de diversos modelos de previsões individuais. A intenção é a de procurar
estabelecer bases teóricas ou empíricas que justifiquem o desempenho das combinações, e permitam,
por exemplo, determinar quais combinações são melhores para a previsão de cada tipo de série.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 MODELOS DE PREVISÃO
Existem várias técnicas de se fazer previsão de séries temporais, dependendo do tipo de série
em estudo. O comportamento das séries encontradas no mundo real pode ser muito variável. Algumas
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podem seguir um nível constante, ou seja, variar em torno de uma média central. Outras podem exibir
um nível crescente ou decrescente, caracterizando uma série temporal com tendência. Algumas séries
exibem comportamento de repetição a períodos regulares de tempo, a chamada sazonalidade; por
exemplo, é natural esperar que as vendas mensais de brinquedos tenham um pico no mês de dezembro
e talvez um pico secundário em outubro (outros exemplos de séries com sazonalidade seriam a
temperatura mensal e o consumo de energia elétrica). Para cada tipo de série, têm sido desenvolvidas
técnicas de previsão adequadas.
As previsões individuais foram feitas pelo método de amortecimento exponencial de Holt
(AEH), por modelos de Box & Jenkins (ARIMA) e por modelos estruturais (ME) de tendência local.
Optamos por esses modelos devido à consolidação na literatura e à aplicação prática dos mesmos.
O método de amortecimento exponencial de Holt, apesar de ser um método empírico, que não
leva em conta a distribuição de probabilidade geradora da série, tem a vantagem de produzir
rapidamente estimativas razoavelmente precisas e de ser um método de simples entendimento
(MORETTIN; TOLOI, 2006). Já os modelos ARIMA que se baseiam na análise das propriedades
probabilísticas da série, dependem de um bom conhecimento teórico de Estatística (BOX; JENKINS;
REINSEL, 2008). Eles permitem que se façam análises estatísticas nas previsões, como testes de
hipóteses e intervalos de confiança, e se destacam pela precisão de suas previsões. Os modelos
estruturais são uma alternativa para o estudo das séries temporais não-estacionárias. Eles são capazes
de modelar essas séries sem a necessidade de diferenciá-las como nos modelos ARIMA
(HAMILTON, 1994).

2.2 COMBINAÇÕES DE PREVISÃO
A idéia de combinar previsões de diferentes origens é relativamente antiga, tendo surgido
antes mesmo dos modelos ARIMA. A primeira referência citada com freqüência é Bates e Granger
(1969), que estudaram formas de combinação linear de duas previsões, e sugeriram a forma de
combinação ótima (discutida mais abaixo). Newbold e Granger (1974) estenderam depois a idéia para
mais de duas previsões. Uma ampla revisão sobre o tema foi publicada por Clemen (1989). Desde
então, a literatura sobre o tema tem crescido bastante.
O uso de combinações de previsões, contudo, não é em geral mencionado nos livros-texto
sobre previsão. Por exemplo, o mais completo livro sobre séries temporais e previsão em língua
portuguesa Morettin e Toloi (2006), não menciona o assunto. Mesmo Makridakis et al. (1998), que é
provavelmente o mais amplo tratamento dos métodos de previsão (desde os estatísticos até os
qualitativos), não dedica mais que duas páginas (embora discuta os resultados obtidos em um estudo
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com 1001 séries, que mostrou que diferentes formas de combinações desempenharam melhor do que
os métodos individuais). Montgomery et al. (1990) estudam empiricamente a utilização de diversas
formas de combinação na previsão de 10 séries reais, e comparam vários métodos para a escolha dos
pesos, inclusive a combinação ótima.
Mais recentemente, a combinação de previsões tem sido muito estudada por diversos
pesquisadores (por exemplo, Rocha (2008)), geralmente como uma forma de compensar as
deficiências de um método, pela combinação de suas previsões com as de outro método. É desejável
que haja uma diversidade entre as previsões individuais, o que garante que um método compense a
fraqueza de outro. A forma padrão de se medir a diversidade de um conjunto de métodos de previsão
é examinar os coeficientes de correlação entre as previsões (LEMKE; GABRYS, 2010). A
diversidade por si só, contudo, não é a chave para uma boa combinação; a precisão das previsões
individuais também é muito importante para se obter um melhor resultado. Para Zou e Yang (2004),
a combinação pode reduzir a instabilidade das previsões, quando há muita incerteza na escolha do
melhor modelo e, portanto, melhorar a acurácia da previsão. De acordo com Menezes et al. (2000),
pesquisas teóricas e de simulação tem mostrado que o desempenho relativo da combinação de
previsão depende da variância dos erros das previsões, da correlação desses erros e da amostra de
dados históricos utilizados para a estimativa.
Propusemos os seguintes modelos de combinação de previsões:


Média Simples: Essa forma de combinação é muito utilizada devido à sua robustez

(MENEZES et al., 2000). São necessárias, no mínimo, duas previsões individuais. Se há três
previsões individuais, por exemplo, a combinação será dada por:

Onde Pi são as previsões feitas por três métodos distintos.


Mediana: Esta será estudada devido ao fato de sua robustez, uma vez que a mediana não é

tão influenciada por valores extremos quanto à média. No entanto, para usar essa combinação são
necessárias no mínimo três previsões individuais.


Média dos Extremos: Nesta combinação, calculamos a média entre a maior e a menor

previsão individual.
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Onde Pi é o vetor de previsões individuais por feitas pelos vários métodos, no instante i.


Regressão: Esta combinação usa as previsões individuais como variáveis regressoras para

explicar a variabilidade da série temporal Z t .

Onde  é uma constante, Pi são as previsões individuais e  t é um erro aleatório.


Ótima: Estudada por Bates e Granger (1969) in Menezes et al. (2000), consiste em uma média

ponderada pela covariância dos erros de previsão, em que os pesos são dados por:

Onde S é a matriz de covariância dos erros de previsão e 1 é um vetor unitário.


Ótima com independência: Consiste em uma média ponderada, como a do item anterior,

mas considerando a independência entre os erros de previsão. Dessa forma, a matriz S na fórmula
(4) é uma matriz diagonal, contendo apenas as variâncias dos erros.

2.3 SÉRIES UTILIZADAS
Fizemos um estudo empírico do desempenho das combinações de previsões aplicado sobre
um conjunto de dez séries de dados reais, não-sazonais, possuindo cada uma delas um número de
observações em torno de 100. As séries de números 01 a 09 estão disponíveis online (HYNDMAN,
2011).

1. Série Cow: Temperatura matutina diária de uma vaca.
2. Série Buffsnow: Precipitação anual de neve, na cidade de Buffalo (NY), nos Estados Unidos
Braz. J. of Bus., Curitiba, v. 2, n. 3, p. 2289-2300, jul./set. 2020.

ISSN 2596-1934

2294

Brazilian Journals of Business
da América (1910-1972).
3. Série Calfem: Total de nascimentos diários do sexo feminino, no estado da Califórnia nos
Estados Unidos da América, dados do primeiro trimestre de 1959.
4. Série DowJones: Índice DowJones da bolsa de valores de Nova York, dados de 28 agosto à
18 dezembro 1972.
5. Série Globtp: Mudanças anual na temperatura global, em graus Celsius, 1880-1985.
6. Série Huron: Nível médio anual do Lago Huron, em pés (reduzido de 570 pés), dados 18751972.
7. Série Sheep: População de carneiros (em milhões) da Inglaterra e País de Gales, dados de
1867-1939.
8. Série Summer: Temperatura média no verão, em graus Celsius, na cidade de Munique-Riem,
1781-1988.
9. Série Ausgundeaths: Taxa anual de suicídio com arma de fogo na Austrália, 1915-2004.
10. Série Carga: Carga elétrica semanal de uma concessionária da cidade do Rio de Janeiro,
1996-1997.

2.4 MÉTRICA DE ERRO
Como forma de verificação da acurácia das combinações, usamos o Erro Quadrático Médio

(MSE), dado por

, que é a medida usada na maioria dos estudos realizados sobre o

assunto (MENEZES et al., 2000). Não serão feitas comparações pelo Erro Absoluto Percentual
Médio (MAPE) devido ao fato de algumas das séries usadas conterem observações próximas de zero.
Conforme indicado por Morettin e Toloi (2006), para a análise dos erros de previsão dividimos
as séries de erros em duas partes. A partição contendo 80% da série de erros, que chamaremos de
série de estimação, foi usada para a estimação dos parâmetros dos modelos; os primeiros 20% não
foram usados para o cálculo das medidas de erros de previsão, para evitar a influência dos valores
iniciais aleatórios atribuídos em cada modelo. A segunda partição, contendo os últimos 20% da série
de erros, foi utilizada para a comparação entre os modelos.

2.5 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS
Os experimentos deste trabalho foram conduzidos em microcomputador utilizando o software
livre R (CRAN, 2015). Os métodos de previsão e suas combinações foram implementados em linha
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de código, com seus parâmetros, e a utilização da função arimax, parte do pacote forecast do R, para
os previsores de Box & Jenkins (ARIMA).

3 RESULTADOS
Fizemos uma análise descritiva em todas as séries como forma de auxiliar na escolha dos
modelos a serem ajustados, além de verificar os pressupostos necessários para os modelos ARIMA.
No total foram ajustados nove métodos de previsão para cada série, sendo três individuais e seis
combinações.
Na Figura 1, abaixo, seguem os gráficos de linhas das séries utilizadas. A série Huron será
apresentada mais à frente juntamente com algumas de suas previsões.

FIGURA 1: Gráficos de linhas das séries utilizadas.
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Na Tabela 1 apresentamos os parâmetros do método AEH com os quais obtemos os menores
erros de previsão. Percebemos, ainda, que algumas séries possuem a constante α próxima de um;
conseqüentemente suas previsões serão semelhantes às previsões pelo método Naïve (onde as
observações antigas, não são importantes) 1e não são muito precisas.

TABELA 1: Parâmetros otimizados do modelo AEH

Ajustamos diversos modelos ARIMA para cada série e escolhemos o melhor modelo através
do MSE, mas sempre verificando os pressupostos desses modelos: média nula, normalidade e
descorrelação dos resíduos. Para os dois primeiros pressupostos, fizemos o teste t e o teste de
normalidade de Lilliefors; a Tabela 2 mostra os valores-p obtidos, representados por t e L,
respectivamente. Para verificar a descorrelação, avaliamos a FAC dos resíduos, e os valores da
estatística de Durbin-Watson2 (representados por DW na Tabela 2). A tabela mostra que os
pressupostos dos modelos ARIMA não foram quebrados em nenhuma série.

TABELA 2: Modelos ARIMA

1
2

Para mais informações consulte Morettin e Toloi (2006).
Os erros são descorrelacionados quando DW está próximo de 2.
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A Tabela 3 mostra os valores iniciais das variâncias usadas no Filtro de Kalman3 em cada
série, e os respectivos MSE na série de estimação. Podemos observar que a maior variabilidade se
encontra no erro ε na maioria das séries; exceto na série DowJones e Sheep, onde a maior
variabilidade está no erro

referente à tendência. A explicação está nas próprias séries, que

apresentam uma tendência mais forte.

TABELA 3 - Variâncias dos Modelos Estruturais

Dadas as previsões por métodos distintos, podemos combiná-las e obter uma nova previsão,
a qual esperamos ser mais acurada. Na prática, é comum ter acesso às previsões individuais sem o
conhecimento do método usado em sua estimação, e mesmo assim fazer uma combinação. Como,
neste caso, não podemos alterar o modelo de previsão individual com o intuito de melhorar a precisão
da previsão, é interessante que a cada instante façamos a reestimação do modelo de previsão
combinada para aqueles métodos de combinação que exigem a estimação de alguns parâmetros
Fizemos por isso as previsões com os métodos de combinação de regressão, ótima e ótima
com independência reestimando seus parâmetros a cada instante. A Tabela 4 compara através do MSE
os resultados desses métodos de combinação feitos, sem a reestimação dos parâmetros (REG,
ÓTIMA, ÓTIMAI), ou com a reestimação (REG*, ÓTIMA* e ÓTIMAI*). Nessa tabela, onde o
menor MSE de cada série encontra-se circulado, podemos observar que na maioria das séries pelo
menos uma combinação de previsões foi melhor do que as previsões individuais.

3

Método interativo de estimação de ME. Mais informações consulte Morettin e Toloi (2006).
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TABELA 4: MSE nas séries de teste

Comparando os três últimos modelos de combinação de previsões entre si percebemos que
quando ré estimamos os parâmetros das combinações por regressão, combinação ótima e combinação
ótima com independência, ocorre uma pequena melhora na acurácia das previsões.
Apresentamos, na Figura 2, como exemplo, o gráfico de linha, o gráfico com a estimação pelo
um modelo estrutural (ME) e o gráfico com a estimação pelo modelo de combinação por regressão
(REG) da série Huron. Podemos perceber uma melhora significativa das previsões.

FIGURA 2: Gráficos de linhas e previsões da série Huron.

4 CONCLUSÃO
O objetivo deste trabalho foi verificar o desempenho de diferentes combinações de previsões,
através de um estudo empírico, comparando-o com o desempenho de cada método individual de
previsão (ARIMA, AEH, ME). Usamos o Erro Quadrático Médio (MSE) como medida de acurácia,
assim como a maioria dos estudos sobre combinação de previsões.
Segundo Box, Jenkins e Reinsel (2008), os modelos ARIMA funcionam bem nas séries que
possuem pelo menos 50 observações para a estimação do modelo. Dentre os métodos de previsão
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individual, podemos perceber pela Tabela 4 que o ARIMA obteve um melhor desempenho em seis
séries dentre as dez estudadas, apesar das séries não serem tão longas quanto desejável. Já o método
AEH obteve melhor desempenho em três séries. O desempenho inferior, em relação ao ARIMA,
talvez seja devido à dificuldade de implementação do método, da otimização das constantes de
amortecimento e até mesmo da escolha dos valores iniciais. O modelo estrutural apresentou um
melhor desempenho em apenas uma série, o que mostra o quanto é complicado trabalhar com esse
método iterativo, que utiliza o Filtro de Kalman.
Em geral a combinação de previsões apresentou um melhor desempenho do que as previsões
individuais, confirmando os estudos feitos por Lemke e Gabrys (2010), Menezes et al. (2000) e Zou
e Yang (2004). Considerando as combinações com reestimação dos parâmetros, percebemos que a
regressão obteve um melhor desempenho em cinco das dez séries, concordando com a revisão de
Menezes et al. (2000), que citam vários estudos que mostram a eficiência da regressão, e argumentam
que a regressão é melhor que a combinação ótima quando as previsões individuais são tendenciosas.
Analisando a Tabela 4, percebemos que em oito séries a regressão teve realmente um desempenho
melhor do que a combinação ótima. Segundo os estudos de Menezes et al. (2000), o método de
combinação ótima é equivalente a uma regressão de mínimos quadrados em que a constante é
suprimida e os pesos são restritos de forma a somarem à unidade. O problema com esta abordagem
está no fato de se ter que estimar a matriz S de correlação dos erros.
Menezes et al. (2000) afirmam que alguns estudos têm mostrado que as combinações que
assumem independência entre os erros de previsão individuais apresentam um desempenho
consideravelmente melhor do que aqueles que tentam dar conta de correlação; entretanto nosso estudo
aponta o contrário. Observando a Tabela 4 temos que em 60% das séries a combinação ótima, que
considera a correlação entre os erros de previsão, teve um desempenho melhor do que a combinação
ótima com independência.
Em suma, as conclusões foram: (a) combinar as diversidades de métodos de previsão
individuais garantiu efetivamente uma melhor precisão das previsões; (b) a combinação por regressão
mostrou melhor desempenho que as outras combinações. Entretanto, seria interessante fazer as
análises levando em consideração outras características das séries de erros, como a estabilidade da
variância; a normalidade (ou pelo menos a simetria da distribuição) dos erros; e autocorrelação, pois
segundo a revisão de Menezes et al. (2000) os erros da regressão tendem a ser autocorrelacionados.
Estas análises, assim como um estudo sobre o número ideal de previsões individuais a serem
combinadas, ou sobre a importância do número de observações das séries como fator para a escolha
do método de combinação e um estudo de simulação, são sugestões para pesquisas futuras nesta área.
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