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RESUMO 
Este estudo objetiva verificar o desempenho do modelo de Koyck na previsão das receitas 
públicas dos dez maiores municípios em população do Estado do Rio Grande do Sul, frente ao 
modelo de previsão adotado por esses municípios. Trata-se de uma pesquisa descritiva, do 
tipo documental, com abordagem quantitativa dos dados. Foram analisadas as previsões 
realizadas pelos municípios pesquisados no período compreendido entre os exercícios de 1999 
a 2010. A partir dos resultados obtidos pela aplicação da metodologia proposta por Koyck, 
pôde-se verificar que o modelo de previsão proposto pela Secretaria do Orçamento Federal 
(SOF), utilizado por esses municípios, está mais suscetível a erros por sazonalidades do 
ambiente econômico. O percentual de erro médio das previsões realizadas por estes 
municípios no período observado foi de 14,26%, enquanto que a partir da aplicação do 
modelo Koyck, este erro foi de apenas 6,13%. Mesmo não se dispondo de dados históricos de 
períodos anteriores ao analisado, aos quais os municípios dispunham quando da realização de 
suas previsões, observa-se que o método de Koyck proporcionou melhores estimativas de 
receitas em trinta e nove dos cinquenta períodos projetados. Conclui-se que o desempenho da 
metodologia desenvolvida por Koyck na previsão das receitas foi superior ao modelo de 
previsão da SOF em 78% dos casos analisados. No entanto, o espaço amostral analisado não 
oferece suporte suficiente às conclusões em relação à efetiva melhora na previsão de receitas 
obtidas a partir da utilização desta metodologia, o que resulta em um novo campo de pesquisa 
para esta temática. 
 
Palavras-chave: Contabilidade Gerencial no Setor Público. Finanças Públicas. Modelo 
Koyck. Previsão de Receitas Públicas. Orçamento Público. 
 
Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial 
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1 INTRODUÇÃO 
Com o advento da reforma do estado e a necessidade de profissionalização da gestão 

pública, percebe-se a importância do desenvolvimento de estudos que possam contribuir com 
os gestores públicos no processo de melhoria das práticas de gestão e, por consequência, na 
aplicação dos recursos de forma a se obter um melhor resultado, a um menor custo de 
investimento. 

De acordo com Bogoni et. al. (2010), com a publicação da Lei Complementar n. 
101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), tornou-se necessária uma 
adaptação da administração pública, para gerir o ente público de maneira mais eficiente e 
capaz de oferecer ao cidadão um volume maior de serviços com melhor qualidade, ou seja, 
fazer mais e melhor com os recursos disponíveis. 
  Nessa perspectiva, a utilização de instrumentos de controle gerencial pode contribuir 
também na esfera pública com a melhoria do processo decisório dos gestores. Segundo 
Aguiar e Frezatti (2007, p. 23), o “controle gerencial pode ser entendido como o processo de 
guiar organizações em direção a padrões viáveis de atividade em um ambiente caracterizado 
por mudanças.” Imoniana e Nohara (2005) explicam que os controles são mecanismos 
adotados pelas organizações no sentido de minimizar o impacto dos riscos no negócio. 
  Logo, verifica-se que o estabelecimento de um ambiente adequado de controle pode 
proporcionar aos gestores informações mais precisas, tempestivas e oportunas, as quais 
podem assegurar um planejamento mais adequado às pretensões do gestor público para 
determinado período. Na administração pública em geral, muitas das decisões de 
investimentos ou aplicação de recursos públicos estão atreladas a previsão orçamentária. 

O orçamento público “é um processo de planejamento contínuo e dinâmico que o 
Estado se utiliza para demonstrar seus planos e programas de trabalho para determinado 
período” (PIRES, 1999, p. 55). A previsão orçamentária é obrigatória para o ente público, 
sendo estabelecida pela Lei 4.320/1964.  

Com a publicação da LRF, “os procedimentos de natureza orçamentária passaram a 
ser influenciados significativamente mediante o fortalecimento de quatro dimensões: 
planejamento, controle, transparência e responsabilização” (SCARPIN; SLOMSKI, 2005, p. 
2). Deste modo, pode-se perceber a importância do orçamento público no processo de gestão, 
uma vez que este, além de planejar e estabelecer as diretrizes gerais da entidade em 
determinado período, serve ainda como um instrumento de avaliação, controle e 
responsabilização do gestor público. 
   Apesar de sua importância, um dos grandes desafios para estes gestores está no 
estabelecimento de uma previsão adequada das receitas, visto que é por meio da fixação 
destas receitas que se realizam os planos de gestão para determinado exercício. De acordo 
com Santos e Alves (2011), o aumento da eficiência do planejamento e execução das receitas 
e despesas municipais, contribui para o aumento da capacidade de pagamento das dívidas, do 
equilíbrio do superávit primário e do aumento das receitas tributárias. 
  Nesta perspectiva, diversos estudos foram desenvolvidos com o intuito de analisar os 
gastos públicos e sua relação com o desempenho organizacional (LEE; JOHNSON, 1977; 
CROZIER, 1996; INAP, 2007; DALLA VECCHIA, 1999; MWITA, 2000; DARMOHRAJ et 
al., 2001; LOURENÇON, 2001; TOLEDO JÚNIOR; ROSSI, 2001; BEZERRA FILHO, 
2002; BREMAEKER, 2002; FIGUEIRÓ et al., 2002; IZAAC FILHO, 2002; RUCKERT; 
BORSATTO; RABELO, 2002; CAMPELLO, 2003; GUZMÁN, 2003; GUIMARÃES; 
CAVALCANTI; AFFONSECA, 2004; VARELLA, 2004; LÓPEZ; CORRADO, 2005; 
SACRAMENTO, 2005; LÓPEZ, 2006; SANTOS; ALVES, 2011). No entanto, poucos são os 
trabalhos que procuram investigar a qualidade da previsão orçamentária e a inclusão de novas 
metodologias de previsão de receitas.  
  Visto os benefícios que podem ser obtidos pelos gestores públicos a partir da 
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elaboração de uma melhor previsão orçamentária, torna-se oportuno a realização de novos 
estudos com o propósito de investigar o desempenho de novas metodologias nos processos de 
estimação de receitas. Tais ações podem contribuir com os gestores, na melhoria dos 
processos de planejamento dos gastos, o que por consequência pode contribuir na melhoria da 
eficiência dos serviços prestados. 

Neste sentido, uma das formas de estimação de receitas orçamentárias pode ser 
realizada por meio da utilização de métodos e técnicas estatísticas, as quais, por meio de uma 
regressão linear, por exemplo, fornecem informações que auxiliam os gestores na fixação de 
planos mais próximos à tendência de arrecadação de receitas para aquele período. O Modelo 
de Koyck é uma destas metodologias estatísticas utilizadas por diversos autores (NERVOLE, 
1958; ALMON, 1965; JORGENSON, 1966; ZELLNER; GEISEL, 1970; PINEDA, 1999; 
BENTZEN; ENGSTED, 2001; HANS; VAN OEST, 2004; RAVINES; ALEXANDRA; 
HELIO, 2005; MORALLES, 2010) para a realização de investigações que procuram analisar 
relações de causa e efeito em diversos campos do conhecimento, como economia, 
agronegócios, análise de investimentos, gestão ambiental, entre outros (RAVINES, 2006). 

Neste contexto, buscando-se contribuir para com a identificação de novas 
metodologias que possam proporcionar uma melhoria na previsão de receitas, realizou-se este 
estudo, que tem por objetivo: verificar o desempenho do Modelo de Koyck na previsão das 
receitas públicas dos dez maiores municípios em população do Estado do Rio Grande do Sul, 
frente ao modelo de previsão atual utilizado por estes municípios. A questão problema que 
norteia a pesquisa é: Qual o desempenho do Modelo de Koyck, na previsão das Receitas 
Públicas das dez maiores cidades em população do Estado do Rio Grande do Sul, frente ao 
modelo de previsão utilizado pelos mesmos? 
 De forma mais específica busca-se: (i) identificar os erros das previsões orçamentárias 
realizadas pelos municípios em estudo, no período de 2005 a 2009; (ii) evidenciar, por meio 
da aplicação da metodologia de Koyck, os novos erros da nova previsão orçamentária 
realizada para este período; e, (iii) averiguar qual destas seria a metodologia mais adequada 
para o estabelecimento das receitas na elaboração de previsões futuras. 
  O trabalho justifica-se pela relevância do tema, a escassez de estudos com esta 
abordagem e as potenciais contribuições que poderão ser obtidas, a partir da identificação de 
metodologias de previsão orçamentária, que possam contribuir com a melhoria dos processos 
de gestão na área pública. O artigo está estruturado da seguinte forma: além desta introdução, 
apresenta-se, na sequência, a fundamentação teórica do estudo; a seguir, descrevem-se o 
método e os procedimentos utilizados para a realização da pesquisa; por fim, são apresentados 
os resultados e as considerações finais do estudo. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  Neste tópico descreve-se a fundamentação teórica do estudo proposto. Inicialmente 
discorre-se sobre orçamento público e as metodologias propostas pela Secretaria do 
Orçamento Federal (SOF). Por fim, apresenta-se o modelo de previsão proposto por Koyck. 
 
2.1 O Orçamento Público e a Previsão Orçamentária 
  Uma das principais atribuições do Estado está relacionada à promoção do bem estar 
social de sua população. Contudo, esta promoção está diretamente relacionada à atividade 
financeira do Estado. Segundo Grzybovski e Hahn (2006, 844), a atividade financeira do 
Estado desenvolve-se em termos de receita (obtenção de recursos patrimoniais), de gestão 
(administração e conservação do patrimônio público) e de despesa (emprego de recursos 
patrimoniais para a realização dos fins públicos).  

Nesta perspectiva, Silva et al. (2008, p. 52) explicam que o orçamento público “é um 
instrumento que tem sido empregado nas administrações públicas, para evidenciar o controle 
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fiscal e administrativo na gestão, além de, por meio deste, ser possível executar o 
planejamento das ações propostas pela administração no intuito de contribuir, para que os 
cidadãos disponham de uma melhor qualidade de vida”. A partir da previsão orçamentária é 
possível estabelecer os recursos disponíveis para o atendimento das demandas do município 
(COELHO; QUINTANA, 2008). 

De acordo com a Lei 4.320/1964, a aplicação dos recursos públicos deve ser feita em 
estrito acordo com orçamentos e planos de investimentos padronizados pela legislação, além 
de contar com rotinas e métodos também determinados por normas jurídicas. Deste modo, 
pode-se perceber que o orçamento público assume um importante papel na administração 
pública, a partir do momento em que este sustenta o planejamento das ações que deverão ser 
desenvolvidas em períodos futuros, visando a promoção deste bem estar social. 

Segundo Slomski (2006, p. 214) o orçamento público é “uma lei de iniciativa do Poder 
Executivo que estabelece as políticas públicas para o exercício a que se referir; terá como base 
o plano plurianual e será elaborado respeitando-se a lei de diretrizes orçamentárias aprovada 
pelo Poder Legislativo. Seu conteúdo básico será a estimativa da receita e a autorização 
(fixação) da despesa”. Contudo, nem todas as despesas fixadas serão realizadas, uma vez que 
a LRF (2000) determina que o gestor público só poderá gastar aquilo que efetivamente for 
arrecadado.  

De acordo com Amaral, Mariano Jr. e Bonacin (2008), a execução orçamentária deve 
perseguir a eficiência e a eficácia da utilização dos recursos públicos disponíveis. Neste 
contexto, Kohama (2003, p.97) destaca que 

 
as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerando os 
efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento 
econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois 
seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 
utilizadas. 

 

Conforme o autor, a estimativa da receita terá por base as demonstrações mensais da 
receita arrecadada segundo as rubricas, que deverão ser organizadas pelo setor de 
contabilidade ou de arrecadação, juntamente com a arrecadação dos três últimos exercícios, 
pelo menos, bem como, as circunstâncias de ordem conjuntural e outras que possam afetar a 
produtividade de cada fonte de receita (Lei 4.320/1964). Deste modo, pode-se verificar que, 
para uma correta estimativa das receitas, torna-se necessário a análise de diversos fatores que 
poderão impactar a arrecadação do ente público, no exercício seguinte. 

Evidentemente que toda a previsão é uma estimativa, portanto, passível de erros. No 
entanto, com o advento da LRF (2000) tal previsão deve estar pautada em dados fidedignos e 
que possam ser acessados a qualquer momento, a fim de comprovar o zelo do gestor público 
quando da sua elaboração. Por outro lado, a previsão orçamentária realizada deverá, no 
decurso de sua realização (exercício seguinte ao da previsão), ser ajustada periodicamente a 
fim de evitar que o Município sofra as penalidades estabelecidas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  

Tal norma determina ainda que, ao final de cada bimestre, o Poder Executivo realize 
uma prestação de contas evidenciando o desempenho da arrecadação em relação à previsão 
realizada, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas, do 
combate à sonegação e as ações de recuperação. Caso o valor da previsão realizada for maior 
que os recursos efetivamente arrecadados, houve uma insuficiência de arrecadação. Nestes 
casos, investimentos preteridos pelo gestor terão que ser adequados às bases das receitas 
efetivamente arrecadadas. Logo, esta insuficiência de recursos pode ocasionar o cancelamento 
de investimentos (como por exemplo, obras de melhoria), podendo também afetar a qualidade 
dos serviços prestados a população.  
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Nota-se a importância do estabelecimento de uma adequada previsão de receitas para 
estas organizações. Uma previsão inadequada comprometerá o planejamento do gestor, e, por 
consequência, a realização de obras e investimentos. Uma das formas de se realizar esta 
previsão orçamentária é por meio da utilização da metodologia proposta pela Secretaria do 
Orçamento Federal (2010), a qual passa a ser apresentada a seguir. 

 
2.2 A Projeção de Receitas pela Metodologia Proposta pela Secretaria do Orçamento 
Federal (SOF) 

Ao discutir um conceito a respeito do que seria a metodologia de projeção de receitas 
a Secretaria do Orçamento Federal - SOF (2010) explica que essa consiste “em um 
procedimento no qual se busca traduzir, em linguagem matemática, os fenômenos futuros de 
arrecadação das receitas”. Para a Secretaria do Tesouro Nacional - STN (2009), de forma 
geral, a metodologia a ser utilizada “varia de acordo com espécie de receita orçamentária que 
se quer projetar. Assim, para cada receita deve ser avaliado o modelo matemático mais 
adequado para projeção, de acordo com a série histórica da sua arrecadação. Se necessário, 
podem ser desenvolvidos novos modelos”. Esta possibilidade de propor novos modelos é que 
permeia a realização deste estudo. 

Por meio de um manual especifico para tal fim, a Secretaria do Orçamento Federal 
informa que 

 
a metodologia proposta nesse manual procura estudar as informações obtidas nas 
arrecadações, por naturezas de receita, traduzindo seu comportamento por meio das 
séries históricas de arrecadação. Dessa forma, a metodologia procura interpretar e 
traduzir o comportamento da arrecadação das receitas e adequar esse movimento 
para movimentos futuros da série em questão. Para tal finalidade utilizam-se 
ferramentas matemáticas, com um encadeamento lógico, que procuram prever os 
comportamentos futuros dessas séries (SOF, 2010). 

 

A partir de então o principal objetivo do manual proposto pela SOF é desenvolver 
modelos estatísticos que projetam arrecadações das naturezas de receita baseados em 
metodologias consistentes, em cumprimento da Lei Complementar n. 101/2000, mais 
precisamente ao que se refere o art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual institui: 

 
Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão 
os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do 
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas 
de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois 
seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas 
utilizadas. 

 

Neste ponto se discorda do disposto no art. 12 da LRF, pois conforme mencionado 
anteriormente, o manual dispõe que se utilize um conjunto de dados históricos para que se 
projete a receita de unidade pública. Matematicamente utilizar apenas os três últimos períodos 
é insuficiente se tratar as sazonalidades que possivelmente ocorrem nestes períodos.  

O modelo de previsão orçamentária descrito pela Secretaria de Orçamento Federal 
(2010) consiste na seguinte expressão: 

 

 
 
Em que:  
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O modelo proposto pela SOF (2010) é adotado, segundo o documento, por todas as 
entidades de administração pública. Este modelo dispõe de um resultado consolidado aonde é 
aplicado um conjunto de taxas para que se corrijam os valores e a partir desses, se obtenha a 
projeção para o período desejado. Contudo, o manual não esclarece como são obtidas estas 
taxas adotadas pelo modelo, o que se verifica é que elas são fortemente influenciadas por 
serem determinadas apenas como base no período anterior da economia, o que não verificaria 
uma possível sazonalidade no crescimento ou decrescimento. 

Neste contexto, acredita-se que a partir da utilização de modelos auto regressivos com 
defasagens distribuídas (ARDL) e a análise de um espaço temporal maior, seria possível 
melhorar a precisão das previsões de receitas realizadas pelos gestores públicos. Assim, o que 
se propõe neste estudo é justamente descrever outro modelo matemático, analisando-se 
comparativamente seu desempenho frente aos resultados obtidos pelos municípios 
pesquisados, a partir da utilização do modelo de previsão da Secretaria do Orçamento Federal. 
O modelo matemático desenvolvido por Koyck (1954) é apresentado a seguir. 

 
2.3 O Modelo de Koyck 

O modelo de Koyck para a previsão de fatores econômicos foi descrito inicialmente 
por Koyck (1954). Este estudo descreve uma regressão linear bivariada que possibilita a 
estimação de resultados econômicos de um período com base nos resultados dos períodos 
anteriores e no espaço e no tempo que este ocupa, o que poderia ser entendido como um 
modelo de previsão alto regressivo. Esta técnica está enquadrada juntamente com o conjunto 
de técnicas da Econometria e para este estudo descreve um poderoso instrumento de previsão 
orçamentária (PINEDA, 1999). 

A Econometria é um ramo de pesquisa da economia e demais áreas das ciências 
sociais, que busca inter-relacionar os conceitos econômicos com modelos ou métodos 
matemáticos e/ou estatísticos (MATOS, 2000, p. 15). Conceitualmente, em pesquisa, entre 
outras abordagens, os métodos econométricos se propõem a explicar padrões ou prever 
acontecimentos. 

Vários pesquisadores se utilizam de modelos econométricos para estimar o 
comportamento de investimentos, analisar relações sobre vendas e marketing, demandas de 
energia, entre outros eventos. Estudos desenvolvidos utilizando o método de Koyck revelam 
que tal metodologia pode proporcionar melhorias na análise de relações, bem como, no 
estabelecimento de previsões (NERVOLE, 1958; ALMON, 1965; JORGENSON, 1966; 
ZELLNER; GEISEL, 1970; PINEDA, 1999; BENTZEN; ENGSTED, 2001; HANS; VAN 
OEST, 2004; RAVINES; ALEXANDRA; HELIO, 2005; MORALLES, 2010). 

O modelo de Koyck circunda dentro dos modelos da econometria, que trabalha 
basicamente com uma regressão linear bivariada utilizada para a realização de previsões. Na 
pesquisa realizada por Hans e Van Oest (2004), por meio da aplicação do modelo de Koyck, 
se realizou uma estimativa sobre os efeitos da publicidade. Já Pereira Júnior (2005) utilizou o 
método sob outro enfoque, caracterizando-o como “transformação de Koyck”, usado para 
facilitar a estimação de modelos envolvendo defasagens a parâmetros não lineares, resultando 
num modelo auto regressivo com parâmetros lineares. A concepção do método de Koyck é a 
seguinte: 

O método admite como condição inicial que as variáveis explicativas se comportam no 
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seguinte padrão da equação (1): 
 

 (1) 
 
Tomando por condições . 
Admitindo como equação das variáveis explicativas (2) e posteriormente substituindo 

pelo padrão de suas condições (3), verifica-se: 
 

 (2) 
 

 (3) 
 
A seguir, tem-se a equação para o período anterior (4), tomando como base o exposto 

acima, e multiplicando toda a mesma por lambda, se obtém: 
 

 (4) 
 
Subtraindo a equação do período atual (3) pela equação do período anterior (4) é 

obtido (5): 
 

 (5) 
 
Observando , é possível verificar que quanto maior o valor de k, o resultado 

da expressão mais se aproxima de zero. Desta forma também isolando  conclui-se o modelo 
pela seguinte equação (6): 

 

 (6) 
 
Em que, pela equação (6) os fatores são dados por: 

 – Descreve o valor a ser predito; 
 – Descreve a variável tempo; 
 – Descreve o valor executado em (t-1); 

  ; e 
  . 

 
O método Koyck, demonstrado acima, foi apresentado no estudo de Frances e Van 

Oest (2007) como uma importante ferramenta em estudos econométricos. O estudo destes 
autores apresenta uma comparação entre diferentes métodos e identificam o método de Koyck 
como uma poderosa ferramenta de previsão e auxilio a tomada de decisão. 

Em contraposição ao disposto pelo modelo descrito pelo Estado (SOF, 2010), o 
modelo Koyck utiliza como base de funcionamento a técnica de Regressão Linear Múltipla. 
Esta pode se utilizar de um grande número de observações para se obter a base para o cálculo 
do modelo. Assim, este grande número de observações pode possibilitar a minimização dos 
efeitos da sazonalidade que pode prejudicar em demasia o modelo adotado pelos governos. 

Diante do exposto, para que fosse possível inferir a respeito da questão objeto de 
estudo, buscou-se evidenciar as diferenças das previsões orçamentárias dos municípios 
pesquisados, advindas da utilização do modelo de Koyck, em relação às previsões realizadas 
pelos municípios mediante a aplicação da metodologia recomendada pela SOF (2010). Os 
resultados desta análise são apresentados na sequência, após a descrição do método e os 
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procedimentos utilizados para a realização do estudo. 
 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa pode ser enquadrada dentro das tipologias propostas por Raupp e Beuren 
(2004) de três formas distintas, quanto aos seus objetivos, quanto aos seus procedimentos e 
quanto à abordagem do problema. Quanto aos seus objetivos esta pesquisa pode ser 
caracterizada como descritiva. Para Gil (2007) a pesquisa do tipo descritiva busca analisar 
relações entre variáveis. Neste caso, se propõe a descrição da possibilidade de aplicação do 
modelo de Koyck, para a previsão do orçamento nos dez maiores municípios em população 
do Estado do Rio Grande do Sul. 

Quanto aos seus procedimentos, a pesquisa caracteriza-se como documental, pois 
busca junto às projeções e à execução do orçamento dos municípios pesquisados, descrever o 
desempenho do modelo de Koyck frente à previsão orçamentária já realizada por estes 
municípios. Na pesquisa documental são analisados “materiais que não receberam ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 
pesquisa (GIL, 2007, p. 45)”.  

Em relação à abordagem do problema, esta pesquisa propõe um estudo quantitativo da 
previsão de receitas públicas. Richardson (1999) caracteriza o modelo quantitativo como 
sendo o emprego da quantificação tanto na coleta como no tratamento dos dados de uma 
pesquisa. Esse tratamento pode ser executado pela aplicação de técnicas da estatística 
descritiva, como por métodos mais apurados. Neste estudo propôs-se a aplicação da técnica de 
Koyck na elaboração de um modelo de previsão orçamentária. 

Os dados coletados trabalham com a previsão de receitas realizadas junto ao Tribunal 
de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no período de 1999 ao ano de 2010, pelos 
municípios em estudo. A população utilizada para amostra consiste nos dez maiores 
municípios do Estado, em população. Estes municípios são: Porto Alegre, Caxias do Sul, 
Pelotas, Canoas, Gravataí, Santa Maria, Viamão, Novo Hamburgo, Alvorada e São Leopoldo. 

Dado o fato de que o modelo trabalha com os dados retroativos ao período temporal 
no qual se quer prever, a previsão realizada utiliza como informações base para a aplicação do 
modelo, os resultados dos anos de 1999 a 2005 dos municípios pesquisados. Desta forma, a 
análise realizada para a identificação da previsão de cada município, deu-se pela distribuição 
descrita no Quadro 1. 
 

Quadro 1: Dados utilizados para análise 
Ano de Predição Receita realizada dos anos compreendidos entre: 

2006 1999 a 2005 
2007 1999 a 2006 
2008 1999 a 2007 
2009 1999 a 2008 
2010 1999 a 2009 

         Fonte: Elaborado pelos autores 
 
A análise estatística das regressões realizadas se deu por meio da utilização do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 13.0. Para a análise dos 
dados, efetuou-se a análise das regressões de acordo com o modelo de Koyck. Com base nos 
coeficientes identificados na pesquisa, foram recalculadas as projeções para os respectivos 
anos analisados, verificando-se assim os erros das novas projeções realizadas. Os resultados 
encontrados, após serem comparados aos erros decorrentes da projeção realizada pela 
metodologia proposta pela Secretaria do Orçamento Federal, utilizada pelos municípios em 
estudo, permitem a resposta da questão problema.  
  Como limitação da pesquisa destaca-se à extensão do espaço amostral analisado. Os 
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dados das previsões realizadas pelos municípios pesquisados estão disponibilizados no portal 
eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul apenas a partir do ano de 
1999. Desta forma, não é possível a inferência sobre um período temporal maior do que o 
investigado nesta pesquisa. Os resultados da análise proposta são apresentados a seguir. 
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Admitindo-se o objetivo deste estudo de se verificar o desempenho do modelo de 
Koyck na previsão das receitas públicas de dez municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 
frente ao modelo de previsão adotado pelos mesmos, foi efetuada a coleta de dados e posterior 
análise dos resultados. Conforme descrito na metodologia da pesquisa, este estudo utilizou-se 
da previsão de receita das dez maiores cidades do Estado, em população. A Tabela 1 
apresenta a configuração dos municípios pesquisados e o posicionamento destes em relação 
ao Estado do Rio Grande do Sul como um todo. 

 
Tabela 1: Configuração das cidades analisadas 

Município População 2010 Área da unidade 
territorial (Km²) 

% da População 
do Estado 

% da Área do 
Estado 

Porto Alegre 1.409.939 497 13,18% 0,18% 

Caxias do Sul 435.482 1644 4,07% 0,61% 

Pelotas 327.778 1610 3,06% 0,60% 

Canoas 324.025 131 3,03% 0,05% 

Santa Maria 261.027 1788 2,44% 0,67% 

Gravataí 255.762 464 2,39% 0,17% 

Viamão 239.234 1497 2,24% 0,56% 

Novo Hamburgo 239.051 224 2,24% 0,08% 

São Leopoldo 214.210 103 2,00% 0,04% 

Alvorada 195.718 71 1,83% 0,03% 

Total 3.902.226 8.029 36,48% 2,99% 
       Fonte: IBGE 

 

Porto Alegre, a capital do Estado, é a maior cidade em população, comportando 
13,18% da população total do mesmo. Neste valor, está desprezada a questão da região 
metropolitana de Porto Alegre, a qual é composta por um conjunto de outras grandes cidades. 
Desta forma, torna-se oportuno destacar que as cidades que compõe a análise proposta, 
possuem forte influência nas políticas do Estado, visto que nelas se concentram 36,48% da 
população total do mesmo.  

Este fato corrobora para a justificativa da amostra da pesquisa, pois considera que são 
estas as cidades mais influentes no cenário gaúcho. Logo, suas políticas de previsão possuem 
forte influência no cotidiano do Estado. 

Outra questão a ser considerada, é pela configuração da distribuição da área dessas 
cidades dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Estes municípios ocupam aproximadamente 
3% da área territorial total do mesmo. Há de se considerar que o Estado do Rio Grande do Sul 
possui, segundo o IBGE, 496 municípios. O fato de estas cidades concentrarem este baixo 
percentual de área territorial, visto que são as dez maiores cidades do Estado em população, 
indica que os municípios em estudo são mais desenvolvidos, possuindo fortes características 
de natureza industrial, comercial e de prestação de serviços. 

Efetuada a caracterização dos municípios analisados, procedeu-se a identificação da 
previsão orçamentária destes municípios por meio da aplicação do modelo de Koyck. Foram 
previstos os valores das receitas dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Posteriormente 
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se confrontou estas previsões, com a arrecadação consolidada fornecida pelos municípios, 
quando da elaboração de suas previsões e apresentação ao Tribunal de Contas do Estado.  

O modelo de Koyck, por se tratar de um modelo auto regressivo, verifica em suas 
regressões a força da correlação e a significância estatística dos resultados analisados. Os 
resultados analisados na pesquisa foram testados a um nível de significância no padrão de 
0,05.  Desta maneira verifica-se a possibilidade de inferência sobre os resultados apresentados 
bem como a forte relação existente entre as variáveis investigadas na pesquisa.  

Considerando-se os pressupostos assumidos para um modelo de regressão nas análises 
realizadas, observou-se que os resultados encontrados atendem satisfatoriamente a estes 
requisitos. Primeiramente observou-se que as regressões realizadas foram estatisticamente 
significativas, o que implica que a adição de nenhuma variável prejudicou o poder 
determinístico dos modelos de previsão. O segundo elemento importante trata-se da 
multicolinearidade entre as variáveis  e , ambas assumidas independentes. Estas são 
admitidas já na construção do modelo como multicolineares, sendo assim, a 
multicolinearidade não oferece nenhum empecilho para o processo de análise. A 
multicolinearidade torna-se um agravante para os modelos quando se intenciona a verificação 
do efeito restrito de uma variável independente da regressão dado um conjunto de variáveis 
independentes. Portanto, os resultados das regressões do modelo Koyck encontrados neste 
estudo, podem ser considerados válidos. 

De posse dos resultados encontrados a partir da aplicação da metodologia 
desenvolvida por Koyck, procedeu-se a análise comparativa dos resultados da pesquisa. Esta 
etapa da pesquisa consistiu na analise comparativa dos erros auferidos a partir das previsões 
realizadas pelo modelo de Koyck e os erros auferidos pelos municípios, com a previsão 
utilizada atualmente. Os resultados desta análise são evidenciados na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Análise dos erros médios na previsão da receita 

Município 
Erro da Prev. 

Realizada pelos 
Municípios em R$ 

Erro da Prev. do 
Modelo de Koyck 

em R$ 

% de Erro 
Prev. do 

Município 

% de Erro 
Prev. Mod. 

Koyck 

Melhor 
Previsão 

Porto Alegre 110.245.434,44  160.125.188,95  4,75% 7,08% Município 

Caxias do Sul 55.694.023,37  61.186.897,90  8,32% 8,87% Município 

Pelotas 69.394.034,73  23.157.503,47  23,81% 7,95% Koyck 

Canoas 25.496.911,82  17.653.877,01  5,38% 3,89% Koyck 

Santa Maria 14.606.825,22  9.407.291,33  6,63% 4,06% Koyck 

Gravataí 55.087.445,92  54.306.151,73  9,78% 6,37% Koyck 

Viamão 48.829.090,37  13.836.785,67  31,30% 7,61% Koyck 

Novo Hamburgo 17.258.092,84  8.441.701,30  5,72% 2,83% Koyck 

São Leopoldo 44.883.486,61  16.234.679,96  16,23% 6,17% Koyck 

Alvorada 44.021.478,39  9.484.553,52  30,72% 6,53% Koyck 

     Fonte: Resultados da pesquisa 
 

A Tabela 2 apresenta as diferenças decorrentes da análise dos erros das previsões 
objetos de estudo. De maneira geral é possível verificar que os municípios possuem um 
percentual de erro muito elevado, haja vista que a média percentual dos erros encontrados nas 
previsões analisadas é de 14,26%. Em comparação ao erro percentual médio do modelo 
Koyck, que é de 6,13%, é possível se identificar que o modelo de Koyck possuiu melhor 
desempenho geral, nas previsões analisadas, superando o modelo recomendado pelo Estado, 
em uma diferença de 8,13%. Desta forma, pode-se verificar que o modelo de previsão 
proposto pela Secretaria do Orçamento Federal, utilizado pelos municípios em estudo, está 
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mais suscetível a erros por sazonalidades do ambiente econômico. 
Analisando-se ainda os resultados evidenciados na Tabela 2, torna-se possível 

identificar qual o método que proporcionou a melhor previsão a cada município, em todo o 
período analisado (2006 a 2010). Nesta perspectiva, observa-se que apenas nos municípios de 
Porto Alegre e Caxias do Sul, o modelo utilizado pelo município foi mais eficiente do que o 
modelo Koyck. Nas demais previsões realizadas, o melhor resultado da previsão foi obtido 
por meio da aplicação do modelo de Koyck.  

Os resultados encontrados sugerem que a realização de previsões mediante a aplicação 
da metodologia desenvolvida por Koych pode reduzir os percentuais gerais de erros nas 
previsões realizadas. No conjunto dos cinco anos previstos, o modelo de Koyck foi superior 
nas cinco previsões em três cidades, enquanto nas cidades de Porto Alegre e Caxias do Sul, o 
modelo de Koyck apresentou melhor acurácia em duas das cinco previsões realizadas. A 
Tabela 3 apresenta os resultados discriminados desta análise, aonde se evidencia a 
metodologia que apresentou a melhor previsão em cada ano analisado e o respectivo 
município. 

 
Tabela 3: Evidenciação do desempenho das metodologias que obtiveram as melhores previsões 

Município 2006 2007 2008 2009 2010 
Porto Alegre Koyck Município Município Município Koyck 
Caxias do Sul Município Município Koyck Município Koyck 
Pelotas Koyck Koyck Koyck Município Koyck 
Canoas Koyck Koyck Koyck Município Koyck 
Santa Maria Koyck Koyck Município Koyck Koyck 
Gravataí Koyck Município Koyck Koyck Koyck 
Viamão Koyck Koyck Koyck Koyck Koyck 
Novo Hamburgo Koyck Koyck Koyck Município Koyck 
São Leopoldo Koyck Koyck Koyck Koyck Koyck 
Alvorada Koyck Koyck Koyck Koyck Koyck 
      Fonte: Resultados da pesquisa 
 

Analisando-se a Tabela 3, torna-se possível identificar que, de forma geral, o 
desempenho do modelo Koyck na previsão orçamentária foi superior ao desempenho do 
método adotado pelos municípios no período analisado. Apenas no ano de 2010 houve um 
equilíbrio de acertos entre as duas metodologias. No entanto, na previsão realizada para o ano 
de 2010, onde se obteve os dados relativos a um maior período histórico (1999 a 2009), 
verifica-se que o modelo de Koyck obteve a melhor previsão de receitas em todas as previsões 
realizadas para este período.  
  Tais achados confirmam as expectativas deste estudo, fornecendo evidências que 
podem sugerir a confirmação de que utilização de modelos auto regressivos com defasagens 
distribuídas (ARDL) e a análise de um espaço temporal maior, podem melhorar a precisão das 
previsões de receitas realizadas pelos gestores públicos. Contudo, considerando-se o espaço 
amostral analisado, não é possível suportar afirmações conclusivas sobre estes achados, o que 
estimula a realização de novos estudos. 

De maneira geral, os resultados encontrados evidenciam que os resultados obtidos na 
previsão de receitas por meio da aplicação do modelo de Koyck, proporcionaram melhor 
desempenho do que os resultados decorrentes da aplicação do modelo descrito pela Secretaria 
do Orçamento Federal, em trinta e nove (39) dos cinquenta (50) períodos projetados. 

Neste contexto, torna-se oportuno destacar que os resultados encontrados pelo modelo 
de Koyck poderiam proporcionar ainda melhores previsões, se para esta análise fossem 
utilizados dados de um maior número de anos (arrecadação de períodos anteriores a 1999). No 
entanto, esta análise não pôde ser realizada, visto que o Tribunal de Contas do Estado do Rio 
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Grande do Sul não disponibiliza em seu sitio os dados relativos à previsão e arrecadação de 
receitas de períodos anteriores ao analisado neste estudo. Este aumento no número de 
observações poderia permitir a redução e, em alguns casos, a eliminação dos efeitos da 
sazonalidade das condições econômicas nacionais e regionais, da previsão orçamentária. 

Em comparação com os resultados do modelo adotado pelos municípios pesquisados, 
percebe-se que o modelo da SOF (2010) sofre mais com os problemas de sazonalidade. Esta 
sazonalidade, por adotar uma regressão com um conjunto maior de anos, não apresenta os 
mesmos efeitos sobre o modelo de Koyck. Desta forma, pode-se concluir que os resultados 
das previsões obtidas por meio da aplicação do modelo de Koyck são superiores, frente ao 
modelo utilizado pelas unidades governamentais. 

Os achados da pesquisa, apresentados pelo modelo disposto inicialmente por Koyck 
(1954), utilizado no desenvolvimento deste estudo, corroboram com os achados de Frances e 
Van Oest (2007), indicando que tal método apresenta-se como uma poderosa ferramenta de 
previsão e auxilio a tomada de decisão. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa, caracterizada como descritiva, do tipo documental, com abordagem 
quantitativa dos dados, objetivou verificar o desempenho do modelo de Koyck na previsão 
das receitas públicas das dez maiores cidades, em população, do Estado do Rio Grande do 
Sul, frente ao modelo de previsão de receitas utilizado por estes municípios. Os dez maiores 
municípios em população no Estado do Rio Grande do Sul são: Porto Alegre, Caxias do Sul, 
Pelotas, Canoas, Gravataí, Santa Maria, Viamão, Novo Hamburgo, Alvorada e São Leopoldo. 
Ao todo estes municípios abrangem 36,48% da população total do Estado. 

Inicialmente procurou-se coletar junto ao sitio do Tribunal de Contas do Estado, as 
previsões orçamentárias dos municípios em estudo, no período compreendido entre os 
exercícios de 1999 a 2010. A seguir, realizou-se a estimativa das receitas considerando-se a 
metodologia proposta por Koyck (1954). Primeiramente foram identificados os erros das 
previsões orçamentárias realizadas pelos municípios em estudo, no período de 2005 a 2009. A 
seguir, se verificou, a partir da aplicação da metodologia de Koyck, os novos erros da nova 
previsão orçamentária realizada para este mesmo período. 
 Os resultados encontrados mostram que, no período analisado (2005 a 2009), o erro 
médio destes municípios, utilizando-se a metodologia estabelecida pela Secretaria do 
Orçamento Federal (2010), foi de 14,26%, enquanto que o percentual de erro médio 
evidenciado a partir da aplicação do modelo Koyck foi de 6,13%. Mesmo não se dispondo de 
dados históricos de períodos anteriores ao analisado, aos quais os municípios dispunham 
quando da realização de suas previsões, observa-se que o método de Koyck proporcionou 
melhores estimativas de receitas em trinta e nove dos cinquenta períodos projetados.  

Os achados da pesquisa indicam que esta metodologia pode proporcionar aos gestores 
públicos uma melhor previsão das receitas orçamentárias, o que pode contribuir para a 
melhoria do processo de planejamento e controle dos serviços públicos. Melhores previsões 
possibilitam aos gestores uma melhor avaliação dos recursos disponíveis para a manutenção 
das atividades do ente público, para o pagamento de dívidas, bem como a realização de novos 
investimentos (GRZYBOVSKI; HAHN, 2006; AMARAL; MARIANO JR; BONACIN, 
2008; COELHO; QUINTANA, 2008; SANTOS; ALVES, 2011). 

As evidências encontradas na pesquisa sugerem que a utilização de modelos auto 
regressivos com defasagens distribuídas (ARDL) e a análise de um espaço temporal maior, 
podem melhorar a precisão das previsões orçamentárias. A aplicação de modelos dinâmicos 
como o modelo de Koyck, que consideram os efeitos das variáveis indexadas pelo tempo, 
com diferentes defasagens (FRANCES; VAN OEST, 2007), podem proporcionar aos gestores 
públicos melhores previsões.  
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  A pesar de concluir-se que o desempenho da metodologia desenvolvida por Koyck na 
previsão das receitas foi superior ao modelo de previsão proposto pela Secretaria do 
Orçamento Federal (2010) em 78% dos casos analisados, o espaço amostral analisado neste 
estudo não oferece suporte suficiente às conclusões em relação à efetiva melhora na previsão 
de receitas obtidas a partir da utilização desta metodologia, o que resulta em um novo campo 
de pesquisa para esta temática. 

Os achados deste estudo são convergentes ao que estabelece o artigo 12 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, bem como, as recomendações da Secretaria do Tesouro Nacional, os 
quais incentivam a investigação de novas metodologias que possam contribuir na melhoria 
das previsões de receita dos órgãos públicos. Logo, sua abordagem deve ser investigada em 
aplicações práticas. 

No entanto, observa-se o desenvolvimento de poucos estudos sobre esta temática. 
Denota-se a necessidade de uma convergência de esforços por parte dos pesquisadores da área 
contábil, para o desenvolvimento de novos estudos que possam contribuir para com a 
melhoria das previsões de receitas orçamentárias, bem como, dos processos de gestão das 
finanças públicas.  

Nesta perspectiva, como sugestão a estudos futuros, destaca-se a oportunidade de 
testar esta metodologia em um espaço temporal maior, a fim de confrontar seus resultados 
comparativamente. Também se torna oportuno a realização de estudos de caso, os quais, 
dispondo de informações de períodos maiores (estudos longitudinais), podem contribuir para 
com a melhoria dos resultados obtidos em análises comparativas que estimam previsões de 
receitas orçamentárias. Outras metodologias também podem ser investigadas, contribuindo-se 
assim para o desenvolvimento de um novo campo de pesquisa para esta temática. 
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