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Introdução



Breve introdução a índices de preços

Índices de preços são indicadores econômicos que procuram retratar a
evolução de preços de um dado bem, serviço, agregados de bens e serviços,
setor da economia etc ao longo do tempo.

Um dos pontos principais para a construção de índices de preços é a
definição de objetos que sejam comparáveis ao longo do tempo.

Em alguns casos o “objeto comparável” são os constituintes de uma cesta de
bens e serviços, definida para uma dada população de referência, num dado
instante de tempo. Cada componente da cesta tem um “custo” em relação ao
total de componentes e isto determina o seu peso na cesta.

A combinação dos pesos e preços dos componentes, em geral associada
com uma estrutura de classificação para estes elementos, definem um
indicador de preços para a cesta ou subíndices para os níveis mais
desagregados.



Exemplo de construção de um IPCs

Índices de preço ao consumidor (IPC): são medidas que buscam refletir

a variação nos custos de uma cesta de bens e serviços, consumida por

uma população de referência, ao longo do tempo.

A cesta de bens e serviços é determinada pelas pesquisas de

orçamento familiar (POF), que indicam, além dos constituintes da

cesta, os pesos relativos de cada um deles em relação ao total de bens

e serviços da cesta.

A POF também dá o peso relativo a cada estado em relação ao

“consumo nacional”.

Índices de preços ao consumidor são calculados a partir de uma

combinação de preços e pesos associados aos constituintes da cesta

de consumo e agregados segundo um dado Sistema de classificação

das despesas.



Introdução ao SNIPC

Populações de referência e cobertura para o Brasil, atualmente:

IPCA: famílias de 1 a 40 salários mínimos e residentes nas áreas

urbanas do Brasil;

INPC: famílias de 1 a 5 salários mínimos e residentes nas áreas

urbanas do Brasil;

Abrangência geográfica:



Introdução ao SNIPC
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Sistema de classificação SNIPC:

Subgrupo

Item                  

Subitem               

Produtos              Passagem aérea  Rio-São Paulo, Tarifa “alfa”, com 

bagagem..., ida data xx, volta data yy. 

Passagem aérea  Rio-São Paulo, Tarifa “beta”, com 

bagagem..., ida data xx, volta data yy. 



Introdução ao SNIPC

Aumentando a agregação para gerar o índice final, ou subíndices intermediários

Descrição Peso (%)

Índice Geral 100,00

Alimentação e bebidas 24,71

Habitação 15,71

Artigos de residência 4,03

Vestuário 5,94

Transportes 18,10

Saúde e cuidados pessoais 12,04

Despesas pessoais 10,95

Educação 4,85

Comunicação 3,67

Descrição Peso (%)

Transportes 18,10

Transporte público 4,71

Veículo próprio 8,17

Combustíveis 5,22

Transporte público 4,71

Ônibus urbano 2,69

Táxi 0,35

Trem 0,05

Ônibus intermunicipal 0,78

Ônibus interestadual 0,25

Passagem aérea 0,43

Metrô 0,06

Transporte hidroviário 0,01

Transporte escolar 0,09

Peso subitem: em geral, nível mais desagregado com 

ponderação. Áreas Peso (%)

Brasília 2,06

Vitória 0,78

Rio de Janeiro 0,66

Curitiba 0,48

São Paulo 0,41

Belém 0,35

Salvador 0,33

Goiânia 0,26

Belo Horizonte 0,26

Campo Grande 0,23

Recife 0,21

Porto Alegre 0,18

Fortaleza 0,17

Brasil 0,43

Pesos regionais da passagem 

aérea.



Aspectos básicos para cálculo de um IPC

𝑃𝑡−1

O cálculo de IPCs é baseado no método do modelo pareado: variações
de preços dos mesmos produtos, nos mesmos locais, são seguidas ao
longo do tempo.

Comparabilidade é fundamental.

Mês:                                 t-1                  t

Principal personagem medida de variação entre os preços entre o mês t e t-1. 

No cenário mais simples, o relativo de preços.

𝑅𝑡;𝑡−1= 𝑃𝑡/ 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡



Aspectos básicos para cálculo de um IPC

Cálculo do IPC dividido em duas etapas: cálculos para os agregados elementares
(“produtos”) e agregação.

Fórmula para os agregados elementares (caso da passagem aérea) no SNIPC: 

𝑅𝑡−1;𝑡
𝑘 = ෑ

𝑗=1

𝑚

𝑅𝑡;𝑡−1
𝑗

1/𝑚

𝑅𝑡;𝑡−1
𝑗

= ҧ𝑝𝑡
𝑗
/ ҧ𝑝𝑡−1

𝑗
é dado pela razão de médias aritméticas entre os preços do produto j em t 

( ҧ𝑝𝑡
𝑗
) e t-1 ( ҧ𝑝𝑡−1

𝑗
), que fazem parte do subitem k. 

Fórmula para agregação (pesos e preços):

𝐿0;𝑡
𝑏 = 

𝑘=1

𝑛

𝑊0
𝑘𝑅0;𝑡

𝑘 / 

𝑘=1

𝑛

𝑊0
𝑘

Onde 𝑊0
𝑘 são os pesos da POF para o subitem k e 𝐿0;𝑡

𝑏 é o índice para o item b entre a base 

de pesos e o mês de referência t.



Aspectos básicos para cálculo de um IPC

Na prática:

𝐿𝑡−1;𝑡
𝑏 = 

𝑘=1

𝑛

𝑊𝑡−1
𝑘 𝑅𝑡−1;𝑡

𝑘 / 

𝑘=1

𝑛

𝑊𝑡−1
𝑘

𝑊𝑡−1
𝑘 é peso atualizado no instante t-1.



Breve introdução a índices de preços

Nossa preocupação hoje está diretamente ligada aos níveis mais elementares
e suas fórmulas de cálculo.

Fórmulas mais comuns usadas para calcular variação nos níveis elementares

Dutot: razão de médias aritméticas

Jevons: razão de médias geométricas
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Aspectos relevantes

Dois pontos fundamentais a serem notados: o primeiro é que em geral as fórmulas são
baseadas em algum tipo de média, que podem ser fortemente influenciadas por valores
atípicos levando a distorções nos indicadores.

O segundo é que as fórmulas dependem de informações de preços em instantes distintos
e por isto é desejável que as informações de preços se mantenham ao longo do tempo.

A discussão sobre métodos desenvolvidos para identificar valores atípicos será o foco da
primeira parte do curso. Em seguida discutem-se técnicas de imputação que podem ser
usadas tanto para tratar alguns casos de valores identificados como outliers como para
tratar a questão de ausência temporária de preços na amostra.

O entendimento dos detalhes da fórmula elementar de cálculo usada, assim como das
técnicas de amostragem utilizadas para seleção dos preços além de conhecimentos
específicos sobre os produtos analisados, tais como características sazonais e evolução
da dinâmica do mercado é fundamental para a determinação de técnicas de crítica
estatística e imputação adequados para índices de preços.



Qual importância da crítica?
Outliers são observações que aparentam ser inconsistentes com um conjunto de dados
analisado. Pode, ser oriundos de diversos fatores: erros de coleta, digitação ou variações
genuínas nos dados devido a fatores sazonais ou da dinâmica do mercado.

Os outliers podem impactar as médias podendo levar a um viés do indicador, algo
indesejável.

O grau de distorção nas estimativas dependerá no nível de inconsistência e no peso deste
elemento para o índice.

Outliers podem ser um indicativo de uma característica a ser investigada, por ex.,
alteração significativa no preço devido a uma queima de estoque para a introdução de um
novo produto no mercado.

Outliers só devem ser removidos em último caso, caso se constate tratar-se de um erro.
Em geral devem ser estudados com atenção e tratados adequadamente de acordo com
cada situação.

Pergunta fundamental: como identificar um outlier?



Métodos de Detecção de Outlier
Conceitos Básicos



Crítica automatizada de preços: classificações

Podem se subdividir em duas categorias:

i. Não-paramétricos: não são baseados numa distribuição de
probabilidades conhecida ou fazem pressupostos mais “leves” acerca de
uma distribuição para desenvolvimento dos critérios de detecção.

Métodos estudados: métodos de construção de regiões de tolerância e
algoritmo de epidemia.

ii. Paramétricos: envolvem hipóteses rígidas sobre uma distribuição de
probabilidade conhecida para desenvolvimento dos critérios de detecção

Métodos estudados: métodos de distância de Mahalanobis com estimadores
de parâmetros robustos dados pelos métodos do passo R ou TRC.



Crítica automatizada de preços: classificações

Métodos de crítica podem ainda dividir-se em uni e multivariados.

Os métodos univariados tem critérios baseados na avaliação de uma única
variável.

Já nos multivariados critérios são criados a partir da análise simultânea de
mais de uma variável.



Métodos não paramétricos:

1. Métodos de região de tolerância



Métodos de região de tolerância: ferramentas 
básicas

Conceitos básicos: medidas resumo de um conjunto de dados

Preços (R$)

Freq

Preços (R$)

Freq

Medidas resumo:

Min                Q1             Mediana         Média            Q3              Máximo 



Métodos de região de tolerância: ferramentas 
básicas

Conceitos básicos: medidas resumo de um conjunto de dados

Preços (R$)

Freq

Preços (R$)

Freq

Medidas resumo:

Min                Q1             Mediana         Média            Q3              Máximo 



Métodos de regiões de tolerância: método dos 
quartis

Conceito básico deste tipo de método é a construção de limites de tolerância para
variações aceitáveis. Os métodos estudados aqui são:

Método dos Quartis (MQ), Método dos quartis modificado (MQM), algoritmo de Tukey (AT)
e métodos das cercas resistentes (MCR). Também são discutidos dois métodos usados no
IBGE.

Método dos quartis (MQ):

para este método, toma-se a mediana como ponto de referência para as medidas de
variações e utiliza-se como medida de variabilidade as distâncias ente a mediana dos
relativos (𝑞0.5) e os quartis 0.25 e 0.75, 𝑞0.25 e 𝑞0.75, respectivamente.

𝐿𝐼
𝑀𝑄

= 𝑞0.5 − 𝑐𝐼 𝑞0.5 − 𝑞0.25 = 𝑞0.5 − 𝑐𝐼𝑙𝐼; 𝐿𝑆
𝑀𝑄

= 𝑞0.5 + 𝑐𝑆 𝑞0.75 − 𝑞0.5 = 𝑞0.5 + 𝑐𝑆𝑙𝑆

𝑙𝑆 = 𝑞0.75 − 𝑞0.5 e 𝑙𝐼 = 𝑞0.5 − 𝑞0.25 , e 𝑐𝐼, 𝑐𝑆 são constantes ajustáveis que regulam a região 
de tolerância.  

Obs: Nos exemplos do manual de IPC do FMI usa-se uma distância média única para os 
dois lados: 𝐷𝑀 = (𝑞0.75 − 𝑞0.25)/2.



Método dos quartis

Em geral toma-se 𝑐𝐼 = 𝑐𝑆 = 𝑐.

Neste caso, assume-se que a distribuição é simétrica e os dados seguem aproximadamente uma

normal.

Com isto, os valores para c, que regulam o quão larga (estreita) é a região de tolerância podem ser

calibrados a partir das propriedades desta distribuição.



Método dos quartis

Na prática, o compilador do índice deve experimentar diferentes valores de c para diferentes grupos de

produtos ou tipos de estabelecimentos para determinar um valor adequado. O manual recomenda

adotar um valor pequeno para c.

Exemplo da tabela E1 do manual do IPC do FMI:

𝑅𝑡,𝑡−1

Para estes dados, 𝑞0.25 = 0.944875, 𝑞0.5 = 0.981750, 𝑞0.75 = 1.05035.

𝐿𝐼
𝑀𝑄

= 0.981750 − 𝑐𝐼 0.981750 − 0.944875 ;

𝐿𝑆
𝑀𝑄

= 0.981750 + 𝑐𝑆 1.05035 − 0.981750 .



Método dos quartis

Para 𝑐𝐼= 𝑐𝑆 = 2, 𝐿𝐼
𝑀𝑄

= 0.908 𝑒 𝐿𝑆
𝑀𝑄

= 1.1189

Para estes dados, 8 valores seriam marcados para verificação usando c=2.

Fazer outros valores de c e comentar do ajuste em c que os analistas devem fazer?



Algumas dificuldades do mundo real: relativos 1’s
Na prática, costuma-se observar alta concentração de relativos unitários e variações concentradas em

torno de valores próximos.

Ex. Tab E3 do manual: Tabela E1 acrescida de 16 observações com relativos iguais a 1 à amostra de

30 observações. 30% de relativos 1 na amostra não é algo incomum.

Aplicando o MQ, com c=2 novamente, observa-se:

O número de outliers aumentou de 8 para 17.

Uma proposta alternatival é usar uma medida de dispersão mínima definida por:

𝑙𝐼
𝑚𝑖𝑛 = max 𝑞0.5 − 𝑞0.25, 𝑎𝑞0.5 ; 𝑙𝑆

𝑚𝑖𝑛 = max(𝑞0.75 − 𝑞0.5, 𝑎𝑞0.5 ),

0 ≤ 𝑎 ≤ 1. Na literatura recomenda-se a=0.05 como um valor razoável (Lee et al 1992).

Exercício: calcular as regiões de tolerância para a=0.1, 0.05 e 0.01 e comparar com os resultados

obtidos aqui

Outra proposta é excluir os 𝑅𝑡,𝑡−1 = 1.



Algumas dificuldades do mundo real: assimetria 
das distribuições

Distribuições de preços raramente seguem uma normal. 

Mais comumente são assimétricas e podem ter efeito de caudas pesadas.

O uso do método dos quartis com hipótese de simetria pode levar a um efeito de mascaramento, isto

é, intervalos mais sensíveis para a cauda à direita que à esquerda.

Mundo “ideal” Mundo “real”



Algumas dificuldades do mundo real: assimetria 
das distribuições

Exemplo: um preço em promoção pela metade do preço tem 𝑅𝑡,𝑡−1 = 0.5. Ao retornar ao seu valor original, 

𝑅𝑡,𝑡−1 = 2. O aumento terá muito mais chance de ser marcado como outlier.

Para lidar com isto, costuma-se buscar alguma transformação nos dados e realizar a crítica em cima dos 

dados transformados.

Transformações mais comuns:

a) Transformação de Hidiroglou-Bertelot (método dos quartis modificados (MQM)):

O relativo 𝑅𝑡,𝑡−1
𝑘 é transformado em 𝑠𝑘 segundo a transformação: 

𝑠𝑘 = 1 −
𝑞0.5

𝑅𝑡,𝑡−1
𝑘 , se 0 < 𝑅𝑡,𝑡−1

𝑘 < 𝑞0.5,

𝑠𝑘 =
𝑅𝑡,𝑡−1
𝑘

𝑞0.5
− 1, se 𝑅𝑡,𝑡−1

𝑘 ≥ 𝑞0.5

Note que

• 𝑅𝑡,𝑡−1
𝑘 < 𝑞0.5 a transformação leva no negativo do aumento necessário para retornar 𝑅𝑡,𝑡−1

𝑘 ao valor de 

𝑞0.5.

• 𝑅𝑡,𝑡−1
𝑘 = 𝑞0.5 leva 𝑠𝑘 a zero.

• 𝑅𝑡,𝑡−1
𝑘 > 𝑞0.5 padroniza os aumentos em unidades de 𝑞0.5.



Algumas dificuldades do mundo real: assimetria 
das distribuições

Para o exemplo da Tab E1, temos 𝑞0.5 = 0.981750. Com isto para o menor relativo 𝑅𝑡,𝑡−1
1 = 0.813, o 

valor transformado é dado por: 𝑠1 = 1 −
0.98175

0.813
= −0.2075. 

Para o maior valor 𝑅𝑡,𝑡−1
30 = 1.2304, obtém-se: 𝑠30 =

1.2304

0.98175
− 1 = 0.2532. 

𝑞0.25 = −3.9𝑒 − 2; 𝑞0.5 = −1.29𝑒 − 9; 𝑞0.75= 6.98𝑒 − 2

Daí, usando 𝑐 = 2, encontra-se 𝐿𝐼
𝑀𝑄𝑀

= −0.0781 e 𝐿𝑆
𝑀𝑄𝑀

= 0. 1397



Algumas dificuldades do mundo real: assimetria 
das distribuições

b) Transformação logarítmica:

log encurta distâncias e faz com que 𝑅𝑡,𝑡−1
𝑘 < 1 sejam negativos e 𝑅𝑡,𝑡−1

𝑘 > 1 sejam positivos. 

Embora log seja uma função unívoca (não alterando assim a ordem dos valores da amostra), a posição 

relativa das cercas em relação aos dados pode sim ser alterada e com isso alterar a região de 

tolerância.

Exemplo com dados da Tabela E1: 

𝑠1 = ln 0.8131 = −0.2070
𝑠30 = ln 1.2304 = 0.2073

𝑞0.25 = −0.056; 𝑞0.5 = −0.0184; 𝑞0.75= 0.049

Daí, usando 𝑐 = 2, encontra-se 𝐿𝐼
𝑀𝑄,𝑙𝑛

= −0.095 e 𝐿𝑆
𝑀𝑄,𝑙𝑛

= 0. 1165

9 outliers marcados: região mais estreita que sem o uso da transformação. 



Algumas dificuldades do mundo real: assimetria 
das distribuições

c) Transformação de Box-Cox:

ℱ𝐵𝐶(𝑅𝑡,𝑡−1) = 𝑅𝑡,𝑡−1
′ =

𝑅𝑡,𝑡−1
𝜆𝐵𝐶 − 1

𝜆𝐵𝐶
se 𝜆𝐵𝐶 ≠ 0

ln 𝑅𝑡,𝑡−1 se 𝜆𝐵𝐶 = 0.

Onde 𝜆𝐵𝐶 é o parâmetro da transformação de BOX-COX, estimado a partir dos dados da amostra.

Para os dados do exemplo da Tabela E1, encontra-se 𝜆𝐵𝐶=2. Para os dados transformados:

𝑞0.25 = −0.0535, 𝑞0.25 = −0.018, 𝑞0.75 = 0.0517

Daí, usando 𝑐 = 2, encontra-se 𝐿𝐼
𝑀𝑄,BC

= −0.089 e 𝐿𝑆
𝑀𝑄,BC

= 0. 1214

8 outlier marcados, 4 em cada cauda.



Algumas dificuldades do mundo real: assimetria 
das distribuições

Qual a relação entre transformações HB, log e BC?

Relação ln e HB: Para 𝑞0.5 = 1 e demais relativos próximos a 1, as duas dão resultados muito 

próximos.

Por fim, ln 𝑥 é um caso particular da transformação de  BC quando 𝜆𝐵𝐶 = 0. Então 

esta transformação é a mais geral e recomendável das 3. 

Esta semelhança deve-se a: 

ln 𝑥 ≈ 1 −
1

𝑥
, 𝑥 < 1, 

ln 𝑥 ≈ 𝑥 − 1, 𝑥 > 1.

Que é a transformação de HB, para 

este caso particular.



Algumas dificuldades do mundo real:  assimetria e 
caudas pesadas

• Lambert Way (The Scientific World Journal, 2015): Transformação 
para caudas pesadas.

𝑌 = 𝑋𝑒𝑥𝑝
𝛿

2
𝑈2 , 𝛿 ∈ ℝ

• Para se determinar a transformação basta calcular a inversa da 
função acima, utilizando a função W de Lambert:

𝑊𝜏 𝑌 ≔ 𝜎𝑋𝑊𝛿 𝑧 + 𝜇𝑋 𝑊𝛿(𝑧) = 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧
𝑊 𝛿𝑧2

𝛿

1
2

• A distribuição dos dados fica na forma:

𝑔𝑌 𝑦 𝛽, 𝛿) = 𝑓𝑋 𝑊𝛿 𝑧 𝜎𝑥 + 𝜇𝑥 𝛽)
𝑊𝛿 𝑧

𝑧 1 +𝑊 𝛿 𝑧 2

• Implementação no pacote LambertW no software R.



Algumas dificuldades do mundo real:  assimetria e 
caudas pesadas



Algumas dificuldades do mundo real:  assimetria e 
caudas pesadas

Resultados pós transformação de Lambert.



Algumas dificuldades do mundo real:  assimetria e 
caudas pesadas

• Proporção de insumos com p-valor do teste de Shapiro-Wilk maior ou igual 

ao nível de significância:

• Lambert Way mais eficiente que Box-Cox para transformação dos dados 

da pesquisa.

Nível de 
Significância 

Variável 
Sem 

transformação 
Box-Cox Lambert Way 

10% 

P0 40,20% 62,07% 82,82% 

P1 29,74% 47,08% 77,55% 

Pesp 32,35% 37,46% 88,35% 

5% 

P0 44,77% 68,62% 86,60% 

P1 33,99% 51,20% 85,37% 

Pesp 40,20% 40,55% 92,77% 

1% 

P0 59,80% 77,93% 96,22% 

P1 45,42% 61,17% 96,26% 

Pesp 48,04% 52,74% 97,59% 

 



Algoritmo de Tukey

Algoritmo de Tukey: proposto para tratar o caso com muitos relativos 1's nas amostras.

Receita:

i) Ordenar relativos em ordem crescente;

ii) Remover relativos 1;

iii) Remover as 5% maiores e menores observações da amostra;

iv) Calcular a média ത𝑅𝑡,𝑡−1
𝑀 e a mediana da amostra restante e dividir os dados em valores acima e 

abaixo da mediana;

v) Calcular as médias para os conjuntos acima e abaixo da mediana : ത𝑅𝑡,𝑡−1
𝐴𝐶 e ത𝑅𝑡,𝑡−1

𝐴𝐵

vi) Os intervalos de tolerância são dados por:

L𝐼
𝑇𝑈 = ത𝑅𝑡,𝑡−1

𝑀 − 𝑐𝐼( ത𝑅𝑡,𝑡−1
𝑀 − ത𝑅𝑡,𝑡−1

𝐴𝐵 ); 

L𝑆
𝑇𝑈 = ത𝑅𝑡,𝑡−1

𝑀 + 𝑐𝑆( ത𝑅𝑡,𝑡−1
𝐴𝐶 − ത𝑅𝑡,𝑡−1

𝑀 ).



Algoritmo de Tukey

Notar que este método marca apenas 6 observações em comparação com as 8 para o MQM.

Por remover os relativos 1's, o método não necessita estabelecer intervalos mínimos de tolerância. 

Porém, pode não ser representativo de toda a amostra, especialmente para amostras pequenas, 

comuns em IPCs.

Retomando ao exemplo da Tabela E3 do manual:

Remoção dos 5% menores               remover 0.813.

Remoção dos 5% maiores               remover 1.2296 e 1.2304.

ത𝑅𝑡,𝑡−1
𝑀 = 0.989, mediana=0.9817, ത𝑅𝑡,𝑡−1

𝐴𝐶 = 1.041 e ത𝑅𝑡,𝑡−1
𝐴𝐵 = 0.932. Usando 𝑐𝐼 = 𝑐𝑆 = 2.

L𝐼
𝑇𝑈 = 0.989 − 2 0.989 − 0.932 = 0.875; 

L𝑆
𝑇𝑈 = 0.989 + 2 1.041 − 0.989 = 1.094. 

ACERTAR OS OUTLIERS



Método das cercas resistentes

Similar ao MQ, mas usa distribuição interquartílica nas formas dos limites de tolerância:

L𝐼
𝐶𝑅 = 𝑞0.25 − 𝑐𝐼(𝑞0.75−𝑞0.25); 

L𝑆
𝐶𝑅 = 𝑞0.75 + 𝑐𝑆(𝑞0.75−𝑞0.25).

No boxplot do R, 𝑐𝐼 = 𝑐𝑠 = 𝑐 = 1.5. Novamente, 𝑐𝐼 = 𝑐𝑠 = 𝑐, é necessário distribuição simétrica. Logo, 

transformação simetrizadora em geral é necessária.

Voltando aos dados da Tabela E1, e usando o log:

𝑞0.25 = −0.056; 𝑞0.5 = −0.0184; 𝑞0.75= 0.049

Usando 𝑐𝐼= 𝑐𝑆 = 2.

L𝐼
𝐶𝑅 = −0.056 − 2 0.046 − −0.056 = −0.26; 

L𝑆
𝐶𝑅 = 0.046 + 2 0.046 − −0.056 = 0.25.

Para o método dos quartis encontramos: 𝐿𝐼
𝑀𝑄,𝑙𝑛

= −0.095 e 𝐿𝑆
𝑀𝑄,𝑙𝑛

= 0. 1165



Método das cercas resistentes

Ou seja, o intervalo dado pelo método dos quartis é mais estreito que o da cerca resistente.

As regiões dos dois métodos podem ser relacionadas como:

L𝐼
𝐶𝑅= 𝐿𝐼

𝑀𝑄
− (𝑐 𝑞0.75 − 𝑞0.5 + 𝑞0.5 − 𝑞0.25 ) e L𝑆

𝐶𝑅= 𝐿𝑆
𝑀𝑄

+ (𝑐 𝑞0.5 − 𝑞0.25 + 𝑞0.75 − 𝑞0.5 )

> 0, para c > 0 > 0, para c > 0

L𝐼
𝐶𝑅 ≤ 𝐿𝐼

𝑀𝑄
L𝑆
𝐶𝑅 ≥ 𝐿𝑆

𝑀𝑄

Logo, L𝑆
𝐶𝑅 − L𝐼

𝐶𝑅 ≥ 𝐿𝑆
𝑀𝑄

− 𝐿𝐼
𝑀𝑄

. E a região de tolerância da cerca resistente será sempre tão ou mais 

larga que a do método dos quartis, para o mesmo valor de 𝑐.



Métodos com regiões de tolerância usados no 
IBGE

Métodos descritos até o momento só levavam em conta crítica em relação a relativos, embora nada

impeça que sejam usados para críticas de preços.

O motivo para esta descrição no manual é que a fórmula de cálculo mais recomendável é a de Jevons,

que se baseia na média geométrica de relativos.

Veremos agora dois casos de críticas que necessitam de crítica em relativos e/ou preços devido a

fórmula elementar usada ser diferente da de Jevons: a CEA e a crítica para os subitens empregado

doméstico (ED) e mão de obra para reparo em domicílios (MORD).

A CEA é a crítica utilizada para a maioria de subitens do SNIPC. Para estes casos, conforme visto

anteriormente, a fórmula de cálculo é dada em dois estágios onde no primeiro é calculado uma razão

de médias aritméticas de preços (como Dutot) e no segundo uma média geométrica destes relativos

(similar a Jevons). Devido a esta peculiaridade, neste caso é realizada uma crítica para preços e outra

para relativos.

Para ED e MORD, a fórmula de cálculo é do tipo Dutot e por isso só uma crítica em preços é realizada.

Entretanto, aqui os preços são obtidos por uma amostra probabilística e este fato deve ser levado em

conta para a construção da crítica.



Métodos com regiões de tolerância usados no 
IBGE: CEA

CEA: uso de cercas resistente tanto para preços quanto para os relativos:

Receita: 

i) Remoção dos relativos 1’s.

i) Padronizar os preços 𝑝𝑡
𝑘 e relativos 𝑅𝑡,𝑡−1

𝑘 pelas suas medianas

𝑝𝑡
′𝑘 = 𝑝𝑡

𝑘/𝑝0.5; 𝑅′𝑡,𝑡−1
𝑘 = 𝑅𝑡,𝑡−1

𝑘 /𝑅0.5, com 𝑝0.5 e 𝑅0.5 as medianas dos preços e relativos, 

respectivamente.

ii) Simetrizar usando o ln: 𝑝𝑡
′′𝑘 ln(𝑝𝑡

′𝑘) e 𝑅′𝑡,𝑡−1
′𝑘 ln(𝑅′𝑡,𝑡−1

𝑘 )

iii) Construção de dois conjuntos de cercas resistentes, tanto para 𝑅′′𝑡,𝑡−1
𝑘 como para 𝑝𝑡

′′𝑘 :  

L𝐼
𝐶𝑅,1 = 𝑞0.25 − 1.5(𝑞0.75−𝑞0.25); L𝑆

𝐶𝑅,1 = 𝑞0.75 + 1.5(𝑞0.75−𝑞0.25).

L𝐼
𝐶𝑅,2 = 𝑞0.25 − 3.0(𝑞0.75−𝑞0.25); L𝑆

𝐶𝑅,2 = 𝑞0.75 + 3.0(𝑞0.75−𝑞0.25).



Esquema da CEA



Esquema da CEA

• Duas críticas univariadas com resultados agregados.

LI1LI2

LI1

LI2

LS1 LS2

LS1

LS2



Esquema da CEA: Regras de decisão

• O resultado da crítica é a soma das marcações das variáveis de 
análise (Soma dos sinais).

Situação Marcação Significado 

Valor a verificar V 
Recebe 3 marcações no conjunto das duas 
críticas. 

Valor excluído E Recebe 4 marcações das duas críticas. 

Valor não criticado NC 
Não existem valores nos dois meses (atual e 
anterior). Ocorre para a crítica dos relativos. 

Falta a crítica F Não existe o mínimo de 9 preços na região. 

 



Crítica para os subitens ED e MORD

Crítica para os subitens ED/MORD: crítica só para o nível de preço devido à forma do estimador:

Rt,t−1
𝑘 = ( ҧ𝑝𝑡,𝑝𝑎𝑟

𝑘 / ҧ𝑝𝑡−3,𝑝𝑎𝑟
𝑘 )^1/3

Porém, neste caso é feita uma crítica de cercas resistente para 𝑝𝑡−3,𝑝𝑎𝑟
𝑘 e outra para 𝑝𝑡,𝑝𝑎𝑟

𝑘 . O subíndice

par indica que a crítica é feita para o conjunto de preços pareados entre t e t-3. Esta peculiaridade se 

deve a forma como foi construído o estimador para lidar as especificidades da PNADC.

Receita:

i. Remoção dos relativos 1’s.

ii. Simetrizar os dados de 𝑝𝑡−3,𝑝𝑎𝑟
𝑘 e 𝑝𝑡,𝑝𝑎𝑟

𝑘 , em separado, usando a transformação de Box-Cox:

𝑝𝑡,𝑝𝑎𝑟
′𝑘 ℱ𝐵𝐶{𝑝𝑡,𝑝𝑎𝑟

𝑘 }; 𝑝𝑡−3,𝑝𝑎𝑟
′𝑘 ℱ𝐵𝐶{𝑝𝑡−3,𝑝𝑎𝑟

𝑘 }

iii. Construir as cercas resistentes para 𝑝𝑡,𝑝𝑎𝑟
′𝑘 e 𝑝𝑡−3,𝑝𝑎𝑟

′𝑘 levando em conta os pesos amostrais e 

usando 𝑐 = 2.

L𝐼
𝐸𝐷/𝑀𝑂𝑅𝐷

= 𝑞0.25 − 2.0(𝑞0.75−𝑞0.25); L𝑆
𝐸𝐷/𝑀𝑂𝑅𝐷

= 𝑞0.75 + 2.0(𝑞0.75−𝑞0.25).

Neste caso os quartis são calculados usando o peso amostral de cada observação.

Um par de L𝐼
𝐸𝐷/𝑀𝑂𝑅𝐷

e L𝑆
𝐸𝐷/𝑀𝑂𝑅𝐷

é obtido para t e outro para t-3, substituindo os quartis respectivos 

para cada caso.



Crítica para os subitens ED e MORD

Exemplo para os dados do subitem ED para o mês de Outubro. 

Microdados acessíveis em: 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/

Mensal/Arquivos_complementares_para_o_calculo_dos_indices_do_SNIPC/2018/ED_SNIPC201810_

PNADC201808.txt

Primeiros elementos da Tabela:

𝑝𝑡−3
𝐸𝐷 , 𝑝𝑡

𝐸𝐷 𝑊𝑡
𝐸𝐷

Dados transformados via BC: 𝜆𝐵𝐶,𝑡 = 0.5

Sem considerar plano amostral (mês t)

L𝐼,𝑡
𝐸𝐷 = 42.72 − 2.0 61.24 − 42.72 = 5.67;

L𝑆,𝑡
𝐸𝐷 = 61.24 + 2.0 61.24 − 42.72 = 98.29.

Marcados 9 outliers

Considerando plano amostral (mês t)

L𝐼,𝑡
𝐸𝐷 = 45.32 − 2.0 67.28 − 45.32 = 1.42;

L𝑆,𝑡
𝐸𝐷 = 67.28 + 2.0 67.28 − 45.32 = 111.18.

Marcado 1 outlier.

ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Mensal/Arquivos_complementares_para_o_calculo_dos_indices_do_SNIPC/2018/ED_SNIPC201810_PNADC201808.txt


Crítica para os subitens ED e MORD

𝜆𝐵𝐶,𝑡−3 =0.4

Sem considerar plano amostral (mês t-3)

L𝐼,𝑡−3
𝐸𝐷 = 27.52 − 2.0 37.12 − 27.52 = 8.33;

L𝑆,𝑡−3
𝐸𝐷 = 37.12 + 2.0 37.12 − 27.52 = 56.31.

13 outliers marcados

Considerando plano amostral (mês t-3)

L𝐼,𝑡
𝐸𝐷 = 28.92 − 2.0 40.11 − 28.92 = 6.52;

L𝑆,𝑡
𝐸𝐷 = 40.11 + 2.0 40.11 − 28.92 = 62.51.

1 outlier marcado.

Mensagem a lembrar: A consideração do plano amostral tem um efeito muito relevante sobre 

os resultados da crítica.



Métodos de região de tolerância: Ingredientes 
básicos

1) Medida de localização de referência: média, mediana ou quartis;

2) Medida de variabilidade dos dados

3) Uma constante de ajuste arbitrária.
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Medida de localização de 

referência

Limite superior de referência

Limite inferior de referência

Região de telerância



Métodos de regiões de tolerância: vantagens e 
restrições

Métodos de fácil implementação e entendimento.

Necessário o ajuste para cada produto/subitem de acordo com a 

experiência do analista sobre a região de aceitação adequada. 

O fato de dependerem de uma constante arbitrária faz com que o método 

acabe se tornando um pouco uma “arte pessoal”, pois analistas diferentes 

podem propor valores diferentes de C de acordo com suas avaliações.

Em seguida, estudaremos métodos que são mais complexos, porém são 

menos afetados por decisões pessoais arbitrárias.



Métodos não paramétricos:

2. Algoritmo de Epidemia



Algoritmo de epidemia

• É à escolha do estatístico padronizar, ou não, as variáveis a 
serem criticadas. 

• Se não for feita a padronização, Hulliger e Beguin (2001) 
aconselham usar uma distância ponderada no cálculo das 
probabilidades de infecção;

𝑑𝑘𝑙 = ൘

𝑖

𝑝

𝑋𝑖𝑘 − 𝑋𝑖𝑙
2 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑋𝑖∗ −𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑋𝑖∗

1/2

෨𝑋𝑖𝑙 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑋𝑖∗ +
𝑋𝑖𝑙 −𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑋𝑖∗

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑋𝑖∗ −𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑋𝑖∗

𝑑𝑘𝑙 = σ𝑖
𝑝 ෨𝑋𝑖𝑘 − ෨𝑋𝑖𝑙

2 1/2



• Probabilidade de infecção 

𝑃 ෨𝑋𝑙 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜| ෨𝑋𝑘 𝑒𝑠𝑡á 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = ℎ(𝑑𝑘𝑙)

• Para seu cômputo da Hulliger e Beguin (2001) recomendam 
dois métodos.

• Função linear:

ℎ 𝑑𝑘𝑙 = ቊ
1 − 𝛽𝑑𝑘𝑙 𝑠𝑒 𝑑𝑘𝑙 ≤ 1/𝛽
0 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

• Função logística:

ℎ 𝑑𝑘𝑙 =
exp(𝛼 + 𝛽𝑑𝑘𝑙)

(1 + exp 𝛼 + 𝛽𝑑𝑘𝑙 )

Os autores recomendam escolher 𝛼 e 𝛽 para que na 
distância mediana a probabilidade de infeção seja igual a 
½ e na distância máxima seja igual a 1/𝑛.

Algoritmo de epidemia



Algoritmo de epidemia - passos

1. Uma observação correspondente à mediana espacial 
amostral (dado com a menor soma de distâncias euclidianas 
em relação aos demais pontos da amostra) é “contaminada”;

2. São calculadas as probabilidades de “infecção” das 
observações não infectadas por pelo menos um dos pontos 
do grupo contaminado;

3. Uma observação é marcada como infectada se ocorrer um 
sucesso em uma realização aleatória de Bernulli com sua 
respectiva probabilidade de infecção calculada no passo 
anterior;

4. São registradas as interações nas quais os dados são 
“infectados”;



Algoritmo de epidemia - passos

4. Os passos 2 a 4 são repetidos até:

• Todas os pontos serem marcados como contaminados;

• O número de interações sem nenhuma contaminação 
chegado a um limiar (definido pelo analista)

5. As observações não infectadas são sinalizadas como 
outliers.



• Método tem um custo computacional superior aos outros 
algoritmos na literatura, porém os autores argumentam que 
não é muito superior.

• Não necessita de nenhum tratamento prévio nos dados

• Livre de qualquer suposição ou definição paramétrica, 

• Versão randomizada dos métodos multivariados de análise 
conglomerados, em especial o de critério do “vizinho mais 
próximo”.

Algoritmo de epidemia



Iteração: 1

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 2

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 3

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 4

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 5

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 6

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 7

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 8

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 9

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 10

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 11

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 12

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 13

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 14

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 15

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 16

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 17

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 18

Algoritmo de epidemia - exemplo



Iteração: 19

Algoritmo de epidemia - exemplo



Métodos paramétricos:

1. Métodos baseados na distância de 
Mahalanobis



Métodos baseados na distância de 
Mahalanobis

• A distância de Mahalanobis é usada para a detecção de 
outilers usando critérios multivariados. Para este problema, a 
distância pode ser definida da seguinte maneira:

Seja 𝑋 a matriz de dados e 𝑋𝑙 sua 𝑙-ésima coluna, então:

• Onde 𝐷𝑀𝑙 é a distância de Mahalanobis, Σ é a matriz de 
covariâncias,𝜇 o vetor de médias e 𝑙 representa a unidade de 
coleta de um estudo.

𝐷𝑀𝑙 = 𝑋𝑙 − 𝜇 𝑇𝛴−1(𝑋𝑙 − 𝜇)
Τ1 2
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙 = 1, 2,… , 𝑛



Métodos baseados na distância de 
Mahalanobis

• Para a classificar um dado em outlier ou não, basta comparar 
a sua distância de Mahalanobis com um quantil de uma 
distribuição de probabilidade (denotado por 𝑞).

• Algumas distribuições usadas na literatura:

• Qui-quadrado (Gervini, 2003)

• F de Snedecor (Beguin e Hulliger, 2003)

• Beta (Ververidis e Kotropoulos, 2008)

• Não há um consenso sobre qual é a mais adequada. É muito 
importante realizar uma análise de aderência em dados 
empíricos para escolher a de melhor performance.



Métodos baseados na distância de 
Mahalanobis

• Comparação de regiões da crítica via Mahalanobis e CEA.



Distância de Mahalanobis bivariada

• A região de aceitabilidade é um elipsoide.

• Como em índice de preços geralmente há somente duas 
variáveis disponíveis para uso, a região se torna uma elipse.

• Isso pode facilmente ser visto ao se realizar a decomposição 
espectral da matriz de variância covariâncias:

𝑋𝑙 − 𝜇 𝑇𝛴−1 𝑋𝑙 − 𝜇 = 𝑋𝑙 − 𝜇 𝑇 𝜎𝑡−1
2 𝜌𝜎𝑡−1𝜎𝑡

𝜌𝜎𝑡−1𝜎𝑡 𝜎𝑡
2

−1

𝑋𝑙 − 𝜇 =

= 𝑋𝑙 − 𝜇 𝑇 𝑣1 𝑣2
𝜆1 0
0 𝜆2

𝑣1
𝑣2

𝑋𝑙 − 𝜇 =

=
𝑣1 𝑋𝑙 − 𝜇

𝑣2 𝑋𝑙 − 𝜇

𝑇
𝜆1 0
0 𝜆2

𝑣1 𝑋𝑙 − 𝜇

𝑣2 𝑋𝑙 − 𝜇
= 𝑋𝑙

∗𝑇 𝜆1 0
0 𝜆2

𝑋𝑙
∗



Distância de Mahalanobis bivariada

• 𝑋𝑙
∗ = 𝑥𝑙1

∗ 𝑥𝑙2
∗ , com 𝑥𝑙𝑖

∗ correspondendo ao produto 
euclidiano do vetor de dados subtraídos de suas média com 
o i-ésimo autovetor da matriz de variâncias-covariâncias;

• A região de aceitação é:

𝑋𝑙 − 𝜇 𝑇𝛴−1 𝑋𝑙 − 𝜇 ≤ 𝑞

• Em termos da decomposição espectral:

• 𝜆1𝑥𝑙1
∗ 2

+ 𝜆2𝑥𝑙2
∗ 2

≤ 𝑞 ⟹ 𝜆1 𝑣1 𝑋𝑙 − 𝜇
2
+ 𝜆2 𝑣2 𝑋𝑙 − 𝜇

2
≤ 𝑞



Distância de Mahalanobis bivariada

• Os autovetores e autovalores de 𝛴−1 podem ser escritos em 
termo das variâncias e covariância das duas variáveis 
utilizadas;

• Não é trivial obter a equação da elipse em termos de 𝜇, 𝜌, 
𝜎𝑡−1 e 𝜎𝑡.

• Padronizando, 𝑈𝑙 = Τ(𝑋𝑙,𝑡−1 − 𝜇𝑡−1) 𝜎𝑡−1 , Τ(𝑋𝑙,𝑡 − 𝜇𝑡) 𝜎𝑡 , os 
parâmetros de médias e variâncias estão implícitos em 𝑈𝑙



Distância de Mahalanobis bivariada

• Com a padronização o esforço algébrico diminui 
consideravelmente, de forma que:

𝑈𝑙
𝑇 1 𝜌
𝜌 1

−1

𝑈𝑙 =
1

2
𝑈𝑙

𝑇 1 −1
−1 −1

1

1 − 𝜌
0

0
1

1 + 𝜌

1 −1
−1 −1

𝑈𝑙

𝑈𝑙 ∗ 1 −1 2

2(1 − 𝜌)
+

𝑈𝑙 ∗ 1 1 2

2(1 + 𝜌)
≤ 𝑞

𝑋𝑙,𝑡−1 − 𝜇𝑡−1
𝜎𝑡−1

−
𝑋𝑙,𝑡 − 𝜇𝑡

𝜎𝑡

2

2(1 − 𝜌)
+

𝑋𝑙,𝑡−1 − 𝜇𝑡−1
𝜎𝑡−1

+
𝑋𝑙,𝑡 − 𝜇𝑡

𝜎𝑡

2

2(1 + 𝜌)
≤ 𝑞



Distância de Mahalanobis bivariada

• Analisando a equação em termos de 𝑈𝑙 é evidente a 
importância da correlação na elipse.

• Quando a correlação é nula, a elipse converge para um 
círculo. À medida que a correlação se aproxima de um, a 
elipse deforma-se de tal forma a se tornar próxima a uma 
reta.

• Se a correlação for igual a um, a matriz de variâncias-
covariâncias vai ser de posto 1, não admitindo inversa, o que 
impossibilita o cálculo das distâncias de Mahalanobis



Distância de Mahalanobis bivariada

Efeito da correlação no formato da elipse



Distância de Mahalanobis bivariada

• Uma propriedade interessante da distância de Mahalanobis é a 
invariância a mudanças de nível e escala (Beguin e Hulliger, 
2003).

• Exemplo:

𝑋𝑙 =
12
27
29

, 𝜇 =
10
25
30

, Σ =
16 18 12
18 25 16
12 16 16

⟹Dist. Mahalanobis: 1,25

𝑈𝑙 =

(12 − 10)/4
(27 − 25)/5
(29 − 30)/4

=
0,5
0,4

−0,25
, 𝜇 =

0
0
0
, Σ =

1 0,9 0,75
0,9 1 0,8
0,75 0,8 1

⟹

⟹ Dist. Mahalanobis: 1,25



Distância de Mahalanobis bivariada

• A vantagem de usar esta métrica é a convergência para a 
distribuição conhecida

• É necessário que os dados tenham a distribuição Normal e 
por depender de estimativas como média amostral e 
variância amostral a distância de Mahalanobis

• A média, variância e correlação amostrais são extremamente 
sensíveis à presença de outiliers. 

• É fundamental buscar uma medida robusta de estimação que 
permita contornar o problema. Serão mostrados dois 
métodos que fazem tal estimativa.



Métodos paramétricos:

1.1 TRC



TRC – Transformed Rank Correlation

• Este é um método de estimação robusta dos parâmetros 
populacionais proposto por Beguin e Hulliger (2003). 

• Para seu cômputo são utilizadas estimadores robustos 
univariados (podendo ser mediana, Winsorização ou 
aparamento) para a média, denotado por 𝜇(𝑋𝑖), e variância, 
𝜎2 𝑋𝑖 ;

• As correlações são calculadas a partir do método de 
Correlação dos Postos de Spearman, 𝑅(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗). 

• Sendo 𝑋𝑖 os valores da coluna 𝑖 da matriz de dados a serem 
criticados: 𝑋.



TRC – Transformed Rank Correlation

• Os autores usam uma forma transformadas da correlação de 
postos, definida como:

෨𝑅 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 = 2sin
𝜋

6
𝑅(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗)

• Além disso, os autores empregam diversos passos para 
estimar o vetor de médias e a matriz de variâncias e 
covariâncias:



• Construir uma matriz, ሚ𝑆1 = ෨Σ ෨𝑅∗ ෨Σ, com ෨Σ uma matriz diagonal, 
com a i-ésima entrada de sua diagonal principal igual a 𝜎(𝑋𝑖)
e ෨𝑅∗𝑖𝑗 = ෨𝑅 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗

• São calculadas as componentes de 𝑋 tomando ሚ𝑆1 para a 
realização da decomposição espectral, com 𝐵 sendo a matriz 
com seus autovetores. 

• O novo vetor de médias ( 𝑚) é a média robusta das 
componentes multiplicada por 𝐵 e a matriz de variâncias é 
ሚ𝑆 = 𝐵Ξ𝐵𝑡, sendo Ξ uma matriz diagonal com a i-ésimo
elemento de sua diagonal principal igual a 𝜎2(𝑋𝐵𝑖)

• 𝑚 e ሚ𝑆 são as estimativas do método para os parâmetros 
populacionais

TRC – Transformed Rank Correlation –
passos para estimação



TRC – Transformed Rank Correlation

• Beguin e Hulliger (2003) apontam também como alternativa 
robusta para cálculo das estimativas dos parâmetros o uso 
de ponderamento recursivo dos dados pelas distâncias de 
Mahalanobis das observações em relação à medida de 
tendência central robusta. 

• É realizado um processo iterativo de cálculo das 
estatísticas e pesos no qual observações com valores 
elevados de distâncias de Mahalanobis são penalizados.

• Um exemplo de um método com funcionamento semelhante 
ao explicitado acima é o algoritmo “Passo R” (Silva, 1989).



• Os autores demonstram que os estimadores são 
equivariantes às mudanças de nível e escala. 

• A sua construção é feita para que os estimadores sejam 
consistentes desde que os dados sigam a distribuição normal 
multivariada.

TRC – Transformed Rank Correlation



Métodos paramétricos:

1.2 Passo R



Passo R

• Algoritmo do “passo R”, presente em Nascimento (1989);

• O método do “Passo R” se refere ao segundo passo do 
algoritmo “ER”, que por sua vez é uma modificação do 
algoritmo “EM”;

• O “passo R” visa diminuir o peso das observações mais 
discrepante na estimativa dos parâmetros de interesse, para 
isto é utilizado um processo iterativo;

• Método suporta também dados casos de observações 
faltantes em alguma das variáveis.



𝜇𝑞
𝐼+1 =

σ𝑙
𝑛𝑊𝑙𝑋𝑙,𝑞

𝑡

σ𝑙
𝑛𝑊𝑙

∀ 𝑞 ∈ 1, 2,… , 𝑄

𝜎𝑞,𝑘
𝐼+1 =

σ𝑙
𝑛𝑊𝑙

2{𝑋𝑙,𝑞
𝑡 −𝜇𝑞

𝐼+1}{𝑋𝑙,𝑘
𝐼 −𝜇𝑘

𝐼+1}+𝐶𝑙,𝑞,𝑘
𝐼

σ𝑙
𝑛𝑊𝑙

2−1
∀ 𝑞, 𝑘 ∈ 1, 2, … , 𝑄

𝑊𝑙 = 𝜙 𝑑𝑙 / 𝑑𝑙 ∀ 𝑙 ∈ 1, 2,… , 𝑛

𝑑𝑙
2 = 𝑋𝑙𝑝𝑙

𝐼 − 𝜇𝑝𝑙
𝐼 𝑇

𝑉𝑝𝑙𝑝𝑙
𝐼 −1

𝑋𝑙𝑝𝑙
𝐼 − 𝜇𝑝𝑙

𝐼

𝜙 𝑑𝑙 = ቐ
𝑑𝑙 𝑠𝑒 𝑑𝑙 ≤ 𝑑0

𝑑𝑙
0 exp − 𝑑𝑙 − 𝑑𝑙

0 2
/ 2𝑏2

2 𝑠𝑒 𝑑𝑙 > 𝑑𝑙
0

Passo R – exemplo de iteração



• Onde 𝑑𝑙
0 = 𝑝𝑙

1/2 +
𝑏1

2
é a distância a partir da qual os dados 

discrepantes terão seu peso amortecido pelo algoritmo de 
estimação; 

• 𝑏1𝑒 𝑏2 são parâmetros de controle fixados pelo analista, 
geralmente em 𝑏1 = 2 e 𝑏2 = 1,25; 

• 𝜙( . ) é uma função de influência.

• 𝑝𝑙 é o número de variáveis presentes para o local de índice 𝑙. 

Passo R – exemplo de iteração



Exemplo – estimativas dos métodos

• Passo R 

Ƹ𝜇𝑃𝑅 =
−0,0109
−0,1699

; ො𝜎𝑃𝑅 =
1,8404 1,5861
1,5861 1,9285

; ො𝜌𝑃𝑅 = 84%

• TRC

Ƹ𝜇𝑇𝑅𝐶 =
0,0677

−0,1356
; ො𝜎𝑇𝑅𝐶 =

1,7581 1,6525
1,6525 1,7581

; ො𝜌𝑇𝑅𝐶 = 93%



Exemplo

Gráfico com as regiões do Passo R e TRC



Conclusões sobre a crítica



Conclusões sobre a crítica

A presença de outliers na amostra pode introduzir viés no índice.

Porém, a indicação de muitos outliers não é desejável uma vez que

sobrecarregará os analistas que deverão verifica-los. Além disso, a

remoção de muitos valores dados como atípicos também pode gerar

viés pois a amostra perderá em representatividade.

Indicação de muitos outliers na amostra pode revelar problemas

intrínsecos à amostra selecionada como alto grau de

heterogeneidade nos agregados elementares, que podem ter sido

mal definidos.

A construção de um método de detecção adequado deve levar em

conta as peculiaridades das fórmulas elementares de cálculo e do

desenho amostral utilizado. Além disso, a experiência do analista é

fundamental para definição de um método adequado.



Conclusões sobre a crítica: escolha do 
melhor método

• O melhor método é o que faz mais marcações corretas de outliers e
menos marcações falsas.

• Além disso, o método deve ser o mais automático possível, rápido,
versátil, e fácil de executar e entender e amparado em metodologia
sólida.

• Situações:

Inferência baseada nos 

parâmetros populacionais
Resultado da crítica Diagnóstico Resultado

Outlier Marca
Situação ideal

Não há erro 

de marcaçãoNão é outlier Não marca

Não é outlier Marca Falso positivo Erro de 

marcaçãoOutlier Não marca Falso negativo



Conclusões sobre a crítica: métodos não 
paramétricos

Vantagens:

• Não necessitam de muitos tratamentos prévios

• Funcionamento intuitivo dos métodos:

• Fácil explicação ao usuário

• Menor tempo de treinamento interno aos especialistas

• Implementação computacional trivial, não precisando de 
funcionalidades estatísticas avançadas

Desvantagens

• Rigidez e falta de adaptabilidade nas cercas 

• Dependência do empirismo para contornar casos especiais

• A simploriedade faz com que tenham muita intervenção manual



Conclusões sobre a crítica: Métodos 
paramétricos

Vantagens:

• Métodos mais elaborados, balizados em modelos probabilísticos

• Obedece às condições de Neyman-Pearson (Casella e Berger, 2002), são 
os métodos uniformemente mais poderosos

• Não necessitam de intervenções pontuais para garantir o bom 
funcionamento

Desvantagens

• Necessidade de garantir as hipóteses paramétricas

• Manutenções periódicas para garantir as hipóteses 

• Por serem mais complexos, demandam mais treinamento das equipes de 
escritório

• Dependência de softwares estatísticos para a sua implementação



Conclusões sobre a crítica: o que fazer com 
os outliers?

• A marcação de dados discrepantes é só uma etapa da crítica;

• Estes pontos influenciam no resultado, independente do tratamento 
escolhido para eles;

• Pode-se:

• Excluir valores marcados como outliers;

• Imputar essas observações;

• Simplesmente marcar e deixar para os especialistas decidirem.

• Antes de tomar qualquer decisão, é muito importante investigar o motivo 
do preço vir a ser classificado como outlier.



Conclusões sobre a crítica: o que fazer com 
os outliers?

• O ideal é sempre proceder ao processo investigativo:

• Entrar em contato no campo e refazer a entrevista;

• Usar outros meios, como por exemplo, call center.

• Porém, isso gera custos, já que estamos falando de horas trabalhadas e uso 
de mão-de-obra;

• De qualquer forma, não é viável que o processo seja totalmente 
automatizado principalmente quando os outliers são substituídos por preços 
imputados, já que a imputação pode mascarar o preço original;

• O especialista é figura fundamental no processo: cabe a ele decidir se o 
preço é um outlier e se deve ser tratado como tal.



Conclusões sobre a crítica

• Outliers detectados devem ser sempre examinados pelos analistas

e definido um tratamento. A exclusão só deve ser feita em último

caso.

• Outliers devem ser considerados “inocentes” até se prove o

contrário.

• A efetividade dos métodos também depende muito do tamanho

das amostras. Quanto menor o tamanho pior o desempenho dos

métodos podendo inclusive inviabilizar o uso de tais técnicas.

• Para alguns casos, recomenda-se agrupar amostras de elementos

similares para aumentar o tamanho das amostras e viabilizar a

crítica.



Estudo comparativo por meio de simulações



Descrição das simulações

• 50000 observações geradas aleatoriamente através de uma 
distribuição Gama(180,3)



Descrição das simulações

• 5000 gerados aleatoriamente através de uma distribuição 
Gama(180,3)



Descrição das simulações

• Dados gerados aleatoriamente através de uma distribuição 
Gama(180,3)



Descrição das simulações

• Variações observadas



Descrição das simulações

• Exemplo de diagrama de dispersão (500 observações)



Descrição das simulações

• Exemplo de diagrama de dispersão (10000 observações)



Descrição das simulações

• Exemplo de diagrama de dispersão (10 observações)



Discussão sobre tamanho das amostras

• Não é possível para todos os produtos ter uma amostra com tamanho 
suficiente para se inferir caraterísticas além da tendência central.

• Mas é importante criticar todos os preços de todos os produtos, 
independente do tamanho de amostra.

• O que é um tamanho de amostra ideal?

• O que fazer quando não há poucos preços coletados?

• Custos de emissão de questionários vs. Resultados robustos



Discussão sobre tamanho das amostras

• Uma possibilidade para contornar o problema da rarefação 
de amostra é aglutinar preços coletados de outras unidades 
geográficas ou de produtos semelhantes;

• É muito provável que os níveis de preços são diferentes o 
que traria uma fonte indesejada de variabilidade aos dados

• Solução: padronização na mesma escala.

• Exemplos: 

• Desvio mediano: log( ൗ
𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡
)

• Relativo: log( ൗ𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡
𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡−1)

• Apesar de ser uma solução efetiva no primeiro momento, não 
há garantia que se mantenha para os outros momentos.



Discussão sobre tamanho das amostras

Diagrama de dispersão dos dados



Discussão sobre tamanho das amostras

Diagrama de dispersão dos desvios medianos



Discussão sobre tamanho das amostras

Diagrama de dispersão dos dados



Discussão sobre tamanho das amostras

Diagrama de dispersão dos desvios medianos



Impacto da crítica e imputação



Comparação dos métodos e avaliação de 
impactos

• Numa análise mais simples os resultados se resumem a avaliação da 
razão de preços entre meses subsequentes;

• Para o SNIPC usa-se uma razão de médias (no primeiro estágio da 
fórmula elementar);

• Para o SINAPI, utiliza-se medianas.

• Em seguida, para os dados simulados anteriormente, analisamos o 
efeito que os diferentes métodos de crítica e imputação tem sobre 
estes resultados.



CEA

CEA

Grupo Retirado Mediana Média Último preço

1 -3,6560% -3,6560% -3,6560% -3,6560%

2 -0,0188% -0,0188% -0,0188% -0,0188%

3 -1,3819% -1,3819% -1,3819% -1,3819%

4 -0,6279% -0,6279% -0,6279% -0,6279%



Algoritmo de Tukey

TA

Grupo Retirado Mediana Média Último preço

1 -2,0614% -2,0614% -1,8625% -2,2283%

2 -1,2639% -1,3389% -1,1873% -1,4830%

3 -2,0613% -2,0613% -2,4676% -0,9944%

4 -0,3607% -0,3607% -0,1976% -0,8704%



Algoritmo de Epidemia

EA

Grupo Retirado Mediana Média Último preço

1 -1,6651% -1,6651% -1,7291% -1,8349%

2 -0,0188% -0,0188% -0,0188% -0,0188%

3 -1,3819% -1,3819% -1,3819% -1,3819%

4 -0,6279% -0,6279% -0,6279% -0,6279%



TRC

TRC

Grupo Retirado Mediana Média Último preço

1 -2,0614% -2,0614% -1,8675% -2,2283%

2 0,0378% -0,0088% 0,2943% -1,0687%

3 -1,6731% -1,6731% -1,7257% -0,6001%

4 -0,7955% -0,7955% -0,4666% -0,5707%



Passo R

PR

Grupo Retirado Mediana Média Último preço

1 -1,8043% -1,8043% -1,6903% -1,9547%

2 0,7954% 0,6089% 0,8292% 0,0485%

3 -1,2514% -1,1174% -1,3202% -0,2807%

4 0,0725% 1,6335% 0,1657% 0,0642%
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