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1. A importância da crítica e imputação de 
preços para o cálculo de índices e 

recomendações internacionais



A importância da crítica e imputação de 
preços para o cálculo de índices

Índices de preços medem a variação de preços de um conjunto fixo de 
bens e serviços. Exemplos.

Os preços são medidos em duas ocasiões, sob as “mesmas” condições, 
e comparados.

Cenário ideal: pode-se tomar os preços em uma amostra de itens no 
tempo t e comparar com os preços dos mesmos itens em tempos 
subsequentes.

Cenário real: 

• Surgimento de itens.

• Modificação na qualidade dos itens.

• Desaparecimento de itens.



A importância da crítica e imputação de preços 
para o cálculo de índices

Surgimento de itens: quando aparece um bem ou serviço fora do 
conjunto fixo.

Alguns bens e serviços mudam o padrão de consumo e afetam a 
representatividade de conjunto utilizado.

Exemplos: 

• fecho metálico e velcro versus botão; 

• computadores pessoais  + impressoras versus máquinas de 
escrever;

• telefones móveis versus telefones fixos; 

• serviços de TI versus mecânicos/manuais etc.



A importância da crítica e imputação de preços 
para o cálculo de índices

Modificação na qualidade dos itens: quando há alguma modificação no 
produto ofertado.

Desafios frente a situações nem sempre tão óbvias:

• Modificação na quantidade e no preço

▪ Aumento da concentração de um detergente; 

▪ Maior velocidade de navegação na Internet;

• Modificação na quantidade e não no preço

▪ Redução do espaço em classe econômica

▪ Redução de serviços (autoatendimento)



A importância da crítica e imputação de preços 
para o cálculo de índices

Desaparecimento de itens: um bem ou serviço do conjunto fixo está 
indisponível temporária ou permanentemente. 

Temporariamente ausentes: indisponível ou sem preço

Fora de estoque: livro.

Sazonais: frutas, roupas, serviços.

Permanentemente ausente: descontinuado

Existe produto com a mesma qualidade: ok.

Apenas produto com melhor/pior qualidade: requer ajuste do preço.



A importância da crítica e imputação de preços 
para o cálculo de índices

Métodos utilizados no cálculo dos índices são baseados em 
pressupostos de que os preços de todos os itens do conjunto fixo de 
bens e serviços nos tempos t e subsequentes estão disponíveis.

A variação detectada é suposta ser decorrente da variação nos preços 
dos itens acompanhados.

Erros de registro e ausência de preços afeta as condições básicas.

Crítica: detecta valores anômalos ou faltantes.

Imputação: corrige erros decorrentes de valores anômalos ou faltantes.
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Recomendações internacionais
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Copyright © 2005 

Organisation for Economic Co-operation 
and Development – OECD/OCDE

Statistical Office of the European 
Communities – Eurostat

http://www.oecd.org/sdd/prices-
ppp/36274111.pdf

http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/36274111.pdf


Recomendações internacionais

Crítica ou validação de preços: ajuda a reduzir erros no cálculo dos 
índices, identificando: 

• Dados faltantes.

• Valores anômalos.

Imputação de preços: ajuda a reduzir erros no cálculo dos índices, 
tratando:

• Ausência de itens.

• Temporária

• Sazonal

• Permanente



Recomendações internacionais

Crítica ou Validação

• Verificar se os dados estão corretos e completos o quanto antes no 
processo de coleta ou compilação dos dados.

• Se houver recoleta, quanto mais demorar o retorno a campo maior 
a chance de haver mudança no preço.

• Considerar a forma de coleta no planejamento da crítica

• O uso de coletores eletrônicos permite aplicar regras de crítica de 
forma automática.



Recomendações internacionais

Crítica ou Validação

1. Verificação em campo

2. Verificação no escritório

3. Auditoria



Recomendações internacionais

1. Verificação em campo

• Idealmente, os supervisores devem checar se os preços coletados 
estão completos, corretos e foram coletados no período de referência 
determinado.

• A verificação deve ser feita em uma amostra dos preços coletados.

• Completude.

• Consistência.

• Veracidade (visitar lojas)



Recomendações internacionais

2. Verificação no escritório

• Mudança de preços: comparar com o preço do mesmo produto, na 
mesma loja, no mês anterior.

• Na ausência do preço no mês anterior, verificar dois ou três meses 
anteriores.

• Estabelecer limites aceitáveis da diferença.

• Peço mínimo/máximo: utilizar como padrão o preço do mesmo 
produto, na mesma loja no mês anterior.

• Estabelecer os valores, máximo e mínimo, com base no preço 
conhecido multiplicado por um fator de correção arbitrado com 
base nos movimentos dos preços.



Recomendações internacionais

3. Auditoria

• Ação ocasional de acompanhamento dos coletores ao campo ou de 
verificação.

• O auditor deve propor ações para corrigir os preços, revisão de 
índices já publicados, revisão das instruções e retreinamento.

• A auditoria deve ser previamente comunicada ao coletor.

• Realizada por agentes externos à equipe.



Recomendações internacionais

Imputação

• Tratamento de preços faltantes.

• Contexto: ajuste da qualidade do índice na ausência do preço.

• Comparação direta

• Ajuste explícito

• Ajuste implícito

• Imputação



Recomendações internacionais

• Comparação direta: quando há um item com a mesma qualidade, o 
seu preço pode ser utilizado em substituição ao preço do item faltante. 
Neste caso, assume-se que a variação de preços, se houver, é devida 
apenas ao preço e não à diferença entre os itens.

• Ajuste explícito: quando NÃO há item com a mesma qualidade, mas 
é possível identificar a diferença de qualidade entre o item faltante e 
um outro item. Neste caso pode-se estimar o efeito da diferença de 
qualidade no preço e fazer os ajustes devidos.



Recomendações internacionais

• Ajuste implícito: quando NÃO há item com a mesma qualidade NEM 
é possível identificar a diferença de qualidade entre o item faltante e 
um outro item. Neste caso a diferenças entre os preços dos dois itens, 
observadas em períodos anteriores, é utilizada como medida de 
diferença entre a qualidades dos itens. 

• Imputação: assume-se que as variações de todos os itens do grupo 
ou de itens similares é a mesma e se aplica ao item não encontrado. 
Esta abordagem deve ser utilizada apenas com produtos 
temporariamente indisponível. 

Os itens permanentemente ausentes devem ser tratados com as 
abordagens anteriores.



Recomendações internacionais

• Entender a natureza da ausência do item: 

• Temporária

• Sazonal

• Permanente

• Saber se há itens de reposição:

• Comparável

• Não comparável

• Conhecer a forma de coleta dos preços:

• Local

• Remota



2. Crítica automatizada de preços: principais 
técnicas e aplicações



3. Imputação de preços: principais técnicas 
e aplicações



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

Principais técnicas de imputação explícita

• Média geral

• Média de Similar (targeted)

• Ultimo Valor Observado



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

Imputação pela Média geral

• Utiliza a variação de todos os preços do grupo como estimativa da 
variação de preço do item faltante.

• Se o índice for a razão entre as médias geométricas dos preços 
(Jevons), o preço do item faltante no período atual, digamos t, será o 
seu preço no momento t-1 multiplicado pela razão entre as médias 
geométricas dos preços dos demais itens do grupo entre os dois 
períodos, t-1 e t.

• Esta operação equivale à retirar o item faltante de ambos os períodos, 
t-1 e t, e obter o índice, o qual será aplicado no preço do item faltante.



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

• Considere os seguintes preços de um produto coletado nas lojas de A 
até F. 

𝑃𝐽 𝑃
𝑆𝑒𝑡, 𝑃𝑂𝑢𝑡 = ൙ෑ

𝑖=𝐴

𝐸

(𝑃𝑖
𝑂𝑢𝑡)1/5 ෑ

𝑖=𝐴

𝐸

(𝑃𝑖
𝑆𝑒𝑡)1/5

𝑃𝐽 𝑃
𝑆𝑒𝑡, 𝑃𝑂𝑢𝑡 =

(5,49 ∗ 5,25 ∗ 5,2 ∗ 5,65 ∗ 6,9)1/5

(5,49 ∗ 5,1 ∗ 5,2 ∗ 5,49 ∗ 6,5)1/5
= 1,023765

A B C D E F

Setembro 5,49 5,1 5,2 5,49 6,5 5,99

Outubro 5,49 5,25 5,2 5,65 6,9 T

T = Temporariamente indisponível

Mês

Loja



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

• O valor imputado para a loja F referente ao mês de outubro será:

5,99 ∗ 1,023765 = 6,13

• Esta técnica assume que a variação de preço do item faltante é a 
mesma do agregado.

A B C D E F

Setembro 5,49 5,1 5,2 5,49 6,5 5,99

Outubro 5,49 5,25 5,2 5,65 6,9 6,13

Mês

Loja



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

Imputação pela Média de Similar (targeted)

• Utiliza a variação dos preços dos itens que sejam mais similares à do 
item faltante para obter o preço que será imputado.

• Normalmente um subconjunto de itens com um nível superior de 
agregação (tipo de loja, região).

• O tamanho da amostra de itens (subconjunto) depende da 
homogeneidade dos preços e outros critérios.



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

• Considere os seguintes preços de um produto coletado nas lojas de A 
até F. 

𝑃𝐽𝑑𝑒 𝑃𝑆𝑒𝑡𝑑𝑒 , 𝑃𝑂𝑢𝑡𝑑𝑒 = ൙ෑ

𝑖=𝐷

𝐸

(𝑃𝑖
𝑂𝑢𝑡𝑑𝑒)1/2 ෑ

𝑖=𝐷

𝐸

(𝑃𝑖
𝑆𝑒𝑡𝑑𝑒)1/2

𝑃𝐽𝑑𝑒 𝑃𝑆𝑒𝑡𝑑𝑒 , 𝑃𝑂𝑢𝑡𝑑𝑒 =
(5,65 ∗ 6,9)1/2

(5,49 ∗ 6,5)1/2
= 1,04522

A B C D E F

Setembro 5,49 5,1 5,2 5,49 6,5 5,99

Outubro 5,49 5,25 5,2 5,65 6,9 T

T = Temporariamente indisponível

Mês

Loja



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

• O valor imputado para a loja F referente ao mês de outubro será:

5,99 ∗ 1,04522 = 6,26

• Esta técnica assume que a variação de preço do item faltante é a 
mesma do selecionado.

A B C D E F

Setembro 5,49 5,1 5,2 5,49 6,5 5,99

Outubro 5,49 5,25 5,2 5,65 6,9 6,26

Mês

Loja



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

Imputação pelo Ultimo Valor Observado

• Utiliza o ultimo preço observado para o item como estimativa do valor 
do item faltante.

• Deve ser evitado, embora aceitável por um número limitado de 
repetições.

• Observar cenários onde variações significativas de preços são 
esperadas (inflação, inovações emergentes etc.).



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

• O valor imputado para a loja F referente ao mês de outubro será 
$5,99.

• Esta técnica assume que NÃO houve variação no preço do item 
faltante, o que pode ser uma suposição forte.

A B C D E F

Setembro 5,49 5,1 5,2 5,49 6,5 5,99

Outubro 5,49 5,25 5,2 5,65 6,9 5,99

Mês

Loja



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

Média Geral

Média de Similares 

Ultimo Valor Observado

A B C D E F

Setembro 5,49 5,1 5,2 5,49 6,5 5,99

Outubro 5,49 5,25 5,2 5,65 6,9 6,13

A B C D E F

Setembro 5,49 5,1 5,2 5,49 6,5 5,99

Outubro 5,49 5,25 5,2 5,65 6,9 6,26

A B C D E F

Setembro 5,49 5,1 5,2 5,49 6,5 5,99

Outubro 5,49 5,25 5,2 5,65 6,9 5,99

Mês

Loja

Mês

Loja

Mês

Loja



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

Considerações

• Itens temporariamente ausentes devem ser tratados com imputação 
explícita.

• O valor imputado pode ser calculado com base nos valores de um 
conjunto de itens, região, tipo de loja etc.

• O método Média Geral é mais conservador, mas mais isento. Usa os 
preços do conjunto.

• O método Média de Similar é mais flexível, mas mais subjetivo. Os 
itens similares são escolhidos. 

• O método Ultimo Valor Observado supõe que não houve variação.



Exercício



Exercício

Na tabela abaixo estão os preços do Vinho Salton
Classic Cabernet Sauvignon 750ml, coletados em 
cinco revendedores, nos meses de setembro e 
outubro de 2018, segundo o local de venda.

1. Escolha um método de imputação.

2. Calcule o preço a ser imputado (Use a razão 
da média aritmética simples no cálculo do 
índice).

3. Justifique a escolha.

Local Setembro Outubro

Mundial 16 19

Extra 21 22

Guanabara 18 T

Ultra 26 29

Bebidas do Sul 28 T

Imigrantes 19 23



Exercício

Na tabela abaixo estão os preços do Vinho Salton
Classic Cabernet Sauvignon 750ml, coletados em 
cinco revendedores, nos meses de setembro e 
outubro de 2018, segundo o local de venda; e os 
valores imputados, por método de imputação.

Setembro Outubro
Média 

Geral

Média de 

Similar

Último 

Valor

Mundial 16 19 19 19 19

Extra 21 22 22 22 22

Guanabara 18 T 20 22 18

Ultra 26 29 29 29 29

Bebidas do Sul 28 T 32 30 28

Imigrantes 19 23 23 23 23

Local

Valores Observados Valores de Outubro Tratados



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

Price Index Estimation Using Price Imputation for Unsold Items

Ralph Bradley, Economista da  Divisão de Pesquisa de Preço e Número Índice, do U.S. Bureau of Labor 
Statistics

• Estudo considera o uso da base de dados de preços escaneados na 
venda de cereais em Nova Iorque.

• Utilizada no New York Cereal Index.

• Problema: não é possível saber se o item estava disponível pra 
venda.

• Compara cinco métodos: Valor da Unidade, Último Valor Observado, 
BLS, Imputação Simples, Imputação Completa. Dois últimos proposto 
pelo autor.



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

1. Imputação pelo Valor da Unidade

• Utiliza preços e quantidades dos itens do grupo para calcular um valor 
de unidade único para todos os itens do grupo.

• Considere a existência de G grupos de produtos. O valor da unidade 
𝑈𝑉𝑔 para o g-ésimo, de tamanho 𝑁𝑔 é: 

𝑈𝑉𝑔 =
σ
𝑖=1

𝑁𝑔
𝑝𝑖𝑞𝑖

σ
𝑖=1

𝑁𝑔
𝑞𝑖

• Método simples porém controverso (Bradley, 2013).



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

2. Imputação BLS (Bureau of Labor Statistics)

• Combina imputação implícita e explícita.

• Primeiro mês: ignora. 

• Se a ausência do preço permanece, usa o valor de um item similar.

• Considere os itens i e h disponíveis no período s. Se o item h 
desaparece no períodos s+1 é ignorado. Se desaparece também em 
s+2, ambos são calculados da seguinte forma:

ො𝑝ℎ
𝑠+1 = 𝑝𝑖

𝑠+1 𝑝ℎ
𝑠

𝑝𝑖
𝑠

ො𝑝ℎ
𝑠+2 = 𝑝𝑖

𝑠+2 𝑝ℎ
𝑠

𝑝𝑖
𝑠



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

3. Imputação pelo Ultimo Valor Observado

• Utiliza o ultimo preço observado para o item como estimativa do valor 
do item faltante.

4 e 5. Abordagens Econométrica

• Adaptação de Little e Rubin (1987), levando em consideração não 
apenas os valores esperados, mas também a variância da variável 
imputada.

• Aplicação direta das equações propostas.

• Incorpora efeito de seleção e “todas” as fontes de variação.



Imputação de preços: principais técnicas e 
aplicações

Conclusões

O método Valor da Unidade é que apresentou a maior diferença no valor 
do índice.

A diferença entre os índices produzidos após imputação pelos métodos 
BLS e propostos pelo autor (Econométrico) não são grandes (embora 
estatisticamente significativas).

A imputação usando o método BLS resulta em índices com menor 
variância e de valores aproximados aos resultantes dos métodos 
propostos.



4. Impactos da crítica e imputação de preços 
no cálculo de índices
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A importância da crítica e imputação de preços 
para o cálculo de índices

Exemplo: Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (IBGE)

Conjunto fixo é a cesta de consumo da população assalariada com mais 
baixo rendimento (itens escolhidos com o objetivo de garantir 
cobertura populacional de 50% das famílias cuja pessoa de referência 
é assalariada e pertencente às áreas urbanas de cobertura do SNIPC 
- Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor).

Próximo



A importância da crítica e imputação de preços 
para o cálculo de índices

Exemplo: Índice de Preços ao Produtor – IPP (IBGE)

Conjunto fixo é composto por bens e serviços (320 produtos) dos 
produtores domésticos (empresas formalmente constituídas, inscritas 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, do Ministério da 
Fazenda), atuantes nas atividades das indústrias extrativas e de 
transformação de acordo com a CNAE 2.0, sediadas no Território 
Nacional e que estejam ativas no Cadastro Central de Empresas -
CEMPRE do IBGE.

Retornar
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