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Grandes temas
Coordenação de Índice de Preços - COINP

1. Ampliação da abrangência geográfica 

2. Aprimoramentos metodológicos

3. Principais Projetos da COINP

4. Integração com os grupos temáticos internacionais



• Objetivo: Indicadores para todas as UFs

• Garantir boa proxy da cobertura nacional

• Atender às demandas dos usuários

• Possibilitar monitoramento espacial abrangente dos 

resultados das políticas de estabilização de preços

Abrangência geográfica - SNIPC



Coleta até abril 
2018

Incluídos – maio 
2018

Em implantação

Rio Branco

São Luís

Belém

Fortaleza

Recife

Aracaju
SalvadorCuiabá

Campo Grande

Porto Alegre

Curitiba
São Paulo

Goiânia
Belo 
Horizonte

Vitória

Rio de Janeiro

Brasília

Palmas

Distribuição geográfica - SNIPC



Grandes temas
Coordenação de Índice de Preços - COINP

1. Ampliação da abrangência geográfica - Marco nacional

2. Aprimoramentos metodológicos

i. Inflação de mão de obra e empregados domésticos

ii. Métodos de tratamento para mudanças de qualidade

iii. Sistema de Classificação COICOP

iv. Atualização das estruturas de ponderação - POF 2017-2018

3. Principais Projetos da COINP

4. Integração com os grupos temáticos internacionais



• Criação de um grupo de trabalho

• Seleção e tratamento dos dados da PNADC

• Identificação das ocupações representativas

• Definição do melhor estimador – Fórmula de cálculo

• Adoção de técnicas de pareamento

• Método robusto de crítica e imputação

• Método de tratamento de ST para a estimativa da tendência 

• Disseminação das informações dos rendimentos apropriados no 

SNIPC - Transparência

• Disseminação da metodologia

Aprimoramentos metodológicos
Inflação de mão de obra e empregados domésticos



• Índices de preços aos consumidor são baseados em cesta fixa.

Portanto, os mesmo produtos devem ser comparados período

a período.

• Objetivo: variação pura de preços.

• Métodos de tratamento para ajustamento das mudanças de

qualidade nas substituições por novos produtos e a não

comparabilidade com a amostra existente.

• Metodologias amplamente disseminadas na literatura.

• Dificuldade: manutenção de uma base de dados intensiva em

atributos e preços das diferentes marcas e modelos disponíveis

no mercado.

Aprimoramentos metodológicos
Métodos de tratamento para mudanças de qualidade



Aprimoramentos metodológicos
Métodos de tratamento para mudanças de qualidade

• Regressão múltipla entre os preços e as características (z)

dos itens.

• Através da regressão é possível atribuir valor/variação de

preço para cada característica relevante z.

• Assim, podemos imputar o preço estimado para o novo

produto n no mês anterior t + 2.



Aprimoramentos metodológicos
Sistema de classificação COICOP

• Experiência do IBGE no IPCH do Mercosul.

• Harmonização: classificação COICOP, cesta de consumo 

comparável, metodologia de cálculo etc.

• Trade-off na harmonização de cestas de consumo: 

comparabilidade e representatividade nos hábitos de consumo 

das famílias.

• Estudos na COINP: geração de uma cesta de consumo 

baseada na classificação COICOP com base na POF 2008-

2009.

• Exigência de comparação dos indicadores 

macroeconômicos harmonizados de inflação e PIB: Banco 

Mundial (PCI), OCDE, BRICS, FMI.

• COICOP: IPC X POF X PIB (Projeto DPE).

• IPCA e IPC mais harmonizado com as metodologias dos IPCHs.



Aprimoramentos metodológicos
Sistema de classificação COICOP



• Objetivo: medir a variação média de uma cesta fixa 

de bens e serviços representativa dos hábitos de 

consumo das famílias

• POF 2017-2018

• POF Contínua

• Método alternativo: Contas Nacionais

Aprimoramentos metodológicos
Atualização das estruturas de ponderação



Grandes temas
Coordenação de Índice de Preços - COINP

1. Ampliação da abrangência geográfica - Marco nacional

2. Aprimoramentos metodológicos

3. Principais Projetos da COINP

i. Índice de Preços de Imóveis Residenciais do Brasil

ii. Índice de Preços da Construção Civil 

iii. Programa de Comparação Internacional - PCI

iv. Fontes alternativas de informação

4. Integração com os grupos temáticos internacionais



• Definição da base de dados

• Principais usos do indicador

• Escopo do indicador

 Abrangência geográfica

 Periodicidade

 População-objetivo

 Conceito de preço

• Metodologia a ser adotada - Guide de referência e a 

prática internancional

 Regressão hedônica

 Estratificação

 Método de avaliação

 Vendas repetidas

Principais projetos da COINP
Índice Nacional de Preços de Imóveis Residenciais



Decreto
DECRETO Nº 7.565, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da 

Constituição e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei no 759, de 12 de agosto de 1969, e na Lei no 5.878, de 

11 de maio de 1973,

DECRETA:

Art. 1o A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE deverá adotar as providências que se 

fizerem necessárias para a criação e divulgação do índice de preços de imóveis no Brasil.

Parágrafo único. Caberá ao IBGE a definição da metodologia de cálculo do índice de preços de imóveis, bem 

como a adoção das demais providências necessárias para implementação, manutenção e contínuo 

aprimoramento do referido índice.

Art. 2o O IBGE poderá firmar parceria com a Caixa Econômica Federal para que esta forneça, respeitadas as 

exigências de sigilo e confidencialidade a que se sujeita, informações e conhecimentos técnicos necessários à 

criação e manutenção do índice.

Parágrafo único. O IBGE, visando ao contínuo aprimoramento do índice de preços de imóveis, poderá firmar 

parcerias com outras instituições financeiras ou agentes de mercado.

Art. 3o O IBGE definirá cronograma para a criação e implementação do índice de preços de imóveis.

Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de setembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

Guido Mantega

Miriam Belchior



• Definição das bases de dados complementares

• Principais usos do indicador

• Escopo do indicador

 Abrangência geográfica

 Periodicidade

 População-objetivo

 Conceito de preço

• Metodologia a ser adotada - guide de referência e a 

prática internancional

Principais projetos da COINP
Índice Nacional de Preços da Construção Civil



• O PCI é uma iniciativa global estabelecida para obter 

estatísticas referentes às paridades do poder de 

compra (Purchasing Power Parities - PPP).

• As PPP têm por finalidade realizar comparações 

internacionais do PIB e seus componentes em termos 

reais, livres das distorções inerentes aos preços 

correntes e ao câmbio.

• Fornecerá respostas quantitativas a perguntas como:

 Em quanto o país A é mais caro que o país B?

Principais projetos da COINP
Programa de Comparação Internacional - PCI



Que dados são requisitados?

• Consumo Individual das Famílias:

 Pesquisa principal: preços dos bens e serviços

 Habitação

 Educação privada

• Consumo do Governo: gastos com pessoal e serviços coletivos

• Formação Bruta de Capital Fixo:

 Máquinas e equipamentos

 Construção e engenharia civil

• Contas Nacionais: informações de dispêndio no PIB (consumo

das famílias, consumo do Governo e formação bruta de capital 

fixo), referência para a ponderação dos agregados.

Principais projetos da COINP
Programa de Comparação Internacional - PCI



• Programa de Comparação Internacional: esforço global coordenado pelo 

Banco Mundial e a Comissão Estatística das Nações Unidas (UNSC).

• Propósito: Estimar as paridades do poder de compra. Mensurar de maneira

mais precisa os indicadores monetários entre os países, fornecendo medidas 

comparáveis de preço e de volume do PIB e dos seus níveis de agregação, 

entre países e regiões. 

• Programa contínuo: Foi acordado na 47ª Sessão da UNSC, em março de 

2016, que o PCI torna-se programa estatístico global permanente. INEs 

deverão incorporá-lo em seus programas regulares de trabalho.

• Brasil: Governança da Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL). 

• Demandas:

 Coleta de preços de itens de consumo das famílias a partir de uma cesta

comparável entre os países.

 Pesquisas especiais e informações de dispêndio provenientes das 

Contas Nacionais.

Principais projetos da COINP
Programa de Comparação Internacional - PCI



Principais projetos da COINP
Programa de Comparação Internacional - PCI



• Web scraped data

Passagem aérea

Atualização das bases de dados – ajustamento de 

qualidade

• Scanner data

 Receita de vendas

 Quantidade vendida

 unit value = proxy do preço

• Nota fiscal eletrônica ao consumidor

 São Paulo

 Amazonas

Principais projetos da COINP
Fontes alternativas de informação



Grandes temas
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• 15th Meeting of the Ottawa Group on Price Indices -

Alemanha, maio de 2017

• Atualização do manual IPC - Eurostat, IMF, ILO, 

OCDE, UNECE

• UNECE: Meeting of the Group of Experts on Consumer 

Price Indices - Suíça, maio de 2018 

• 34th CIRET Conference - Rio de Janeiro (FGV), 

setembro de 2018

• International Conference on Real Estate Statistics -

Luxemburgo, fevereiro de 2019

• 16th Meeting of the Ottawa Group on Price Indices -

Rio de Janeiro (IBGE/FGV), maio de 2019

Grupos temáticos internacionais



OBRIGADO

Coordenação de Índices de Preços (COINP/DPE)
Gustavo Vitti Leite

gustavo.leite@ibge.gov.br


