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Perguntas 
Frequentes sobre 
Ajuste Sazonal de 
Séries Temporais

• Parte 1: Conceitos e definições 

• Parte 2: Questões relacionadas à análise e interpretação



Conceitos e definições

• 1.01 O que é uma série temporal?

• 1.02 Quais são os componentes da série temporal?

• 1.03 O que é uma série temporal ajustada sazonalmente?

• 1.04 Por que o ajustamento sazonal é realizado?

• 1.05 O que são os efeitos de calendário e porque tratá-los no ajustamento?

• 1.06 Quais componentes são incluídos e excluídos em uma série com ajuste sazonal?

• 1.07 O ajustamento sazonal é sempre requerido?

• 1.08 Quais pesquisas no IBGE apresentam resultados ajustados sazonalmente? 

• 1.09 – As séries temporais produzidas no Sistema de Contas Nacionais Trimestrais também 
são ajustadas sazonalmente?

• 1.10 As séries temporais de comércio, serviços e indústria do IBGE são ajustadas desde 
quando?

• 1.11 Como são estimados os dados ajustados sazonalmente? 

• 1.12 Por que as séries originais (sem ajuste) e as ajustadas sazonalmente são revisadas ao 
longo do tempo?

• 1.13 Quais as diferenças entre as comparações de dados originais (sem ajuste) mês contra 
mesmo mês do ano anterior e as comparações utilizando dos dados da série ajustada 
sazonalmente?



Questões relacionadas à análise e interpretação

• 2.01 Como interpreto as mudanças de período a período em dados ajustados 
sazonalmente? 

• 2.02 Como os padrões sazonais afetam a interpretação das mudanças mensais?

• 2.03 É possível que as variações apontadas pela série original e a com ajuste apontem 
direções opostas?

• 2.04 Qual estimativa - ajustada sazonalmente ou original - é “correta”?

• 2.05 Qual método é utilizado nas pesquisas conjunturais de indústria, comércio e serviços, 
para produzir dados ajustados sazonalmente?
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Onde posso encontrar mais informações sobre 
ajustamento sazonal?

• BROCKWELL. P. J.; DAVIS, R. A. Time Series, Theory and Methods, 2nd ed., Springer, 
2009.

• EUROSTAT. Handbook on Seasonal Adjustment, 2018. Disponível em 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-18-001

• EUROSTAT. Seasonal adjustment - Research and methodology. Disponível em 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/research-methodology/seasonal-adjustment

• IBGE. Instituto brasileiro de geografia e estatística. Notas Metodológicas e Notas 
Técnicas, disponível em www.ibge.gov.br.

• KENNY, P.B., DURBIN, J. Local Trend Estimation and Seasonal Adjustment of Economic
and Social Time Series. J. R. Stat. Soc. Ser. Gen. 145, 1–28, 1982.

• MORETTIN, P. A.; TOLOI, C. M. DE C. Análise de Séries Temporais. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2004.

• SHISKIN, J., YOUNG, A. AND MUSGRAVE, J. The X-11 Variant of the Census Method II 
Seasonal Adjustment Program, 1967.

• U.S. CENSUS BUREAU. X13-arima-seats reference manual, 2015. Disponível em 
https://www.census.gov/ts/x13as/docX13AS.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-18-001
https://ec.europa.eu/eurostat/web/research-methodology/seasonal-adjustment
https://www.ibge.gov.br./
https://www.census.gov/ts/x13as/docX13AS.pdf


Colaboraram na elaboração deste documento as equipes técnicas da Coordenação de Estatísticas 
Conjunturais em Empresas – DPE/CECON e da Coordenação de Contas Nacionais – DPE/CONAC.

Contato: ibge@ibge.gov.br

Obrigado !

Atualizado em 31/03/2022


