
Estudo comparativo de métodos de crítica estatística para índices de preços. 

Resumo 

No presente trabalho, avalia-se a performance de diversos métodos de crítica 

estatística para uma pesquisa de índices de preços. Tomamos como base em 

nossos estudos o Sinapi, pesquisa do IBGE que gera índices de preços para o setor 

da construção no Brasil. A eficiência dos métodos é testada a partir da avaliação 

entre o número de outliers sinalizados incorretamente pelos métodos (falso 

positivos) e os não sinalizados (falso negativos). 

1 Introdução 

Um tema de fundamental importância para pesquisas estatísticas é a detecção e o 

tratamento de observações que sejam discrepantes, outliers. Há vasta literatura 

sobre métodos de detecção de outliers, Rais (2008), porém a escolha de um 

algoritmo deve levar em conta as particularidades da pesquisa e os efeitos que uma 

contaminação de outiliers gera na estatística de interesse. Devido à latência do 

processo de geração de preços de um produto, não é possível aplicar um método 

determinístico para avaliar a validade de um valor coletado. Por isso são aplicados 

métodos estatísticos de crítica para determinar se um preço é destoante. 

Métodos de crítica estatística podem ser separados em dois grupos, os não 

paramétricos e os paramétricos. Os métodos paramétricos são baseados no 

pressuposto que os dados seguem distribuições de probabilidades pré-definidas, já 

os não-paramétricos não possuem esta limitação. Ressalta-se, porém, que os 

métodos paramétricos permitem a construção de teste de razão de máxima 

verossimilhança, que é o teste mais potente para avaliar duas hipóteses simples, 

como pode ser estabelecido rigorosamente pelo lema de Neyman-Pearson (Casella 

e Berger, 2002). 

Pesquisas de índices de preços possuem diversas peculiaridades que precisam ser 

observadas para a construção de um método de crítica adequado. Dentre estas, 

pode-se mencionar a dificuldade de encontrar uma distribuição adequada para 

representar os preços de um produto, a variedade de produtos que contribuem para 

a cesta de bens e serviços pesquisada (estes provavelmente com distribuições 



distintas) e o número de observações com preços repetidos em períodos 

consecutivos de pesquisa. Outro fator de relevância é que o método de crítica deve 

levar em conta o tipo de fórmula de cálculo elementar adotado na metodologia do 

índice considerado.  

 Neste trabalho compararam-se algoritmos de crítica estatística que levam em conta 

as principais características de uma pesquisa de índices de preços. Avaliam-se os 

métodos Algoritmo de Tukey (CPI Manual, 2004), Algoritmo de Epidemia (Hulliger 

e Beguin, 2001), TRC – Transformed Rank Correlation (Beguin e Hulliger, 2003) o 

método CEA (Metodologia SINAPI, 2016) e Passo R (Nascimento, 1989). 

2  Simulações e comparação com dados observados 

 2.1 Simulações 

Uma primeira questão a ser levada em conta 

para o tratamento dos outliers é que distribuições 

de preços e relativos costumam ser assimétricas 

e em alguns casos possuem caudas pesadas. No 

entanto, pode-se mostrar que é possível aplicar 

uma série de transformações que levem estas 

distribuições a um formato gaussiano (Goerg, 

2015), que vai ser essencial para os métodos 

paramétricos. 

No presente trabalho, as variáveis usadas para a 

crítica são: 𝑃0, 𝑃1, 𝑃𝑒𝑠𝑝 (que denotaremos por 

desvios medianos), onde 

• P1 é a razão entre o preço de um produto, 

num local, e a mediana dos preços deste 

produto em um certo estado no mês t.  

Nível de 

Significância 
Variável Lambert Way 

10% 

P0 81,19% 

P1 78,88% 

Pesp 86,80% 

5% 

P0 90,43% 

P1 90,10% 

Pesp 96,04% 

1% 

P0 99,67% 

P1 99,67% 

Pesp 99,67% 

Tabela 1: Proporção de itens da pesquisa 

com p-valor superior a um nível de 

significância 

 



• P0 é a razão entre o preço de um produto, num local, e a mediana dos preços 

deste produto em um certo estado no mês t-1; 

• Pesp é a razão entre o preço de um produto de uma dada especificação, 

num local, e a mediana dos preços deste produto para a mesma 

especificação em uma dada mesorregião no mês t; 

Na Tabela 1.1, mostra-se que com a aplicação do Método Lambert Way (Goerg, 

2015) cerca de 99,67% dos insumos do SINAPI apresentam p-valor para o teste de 

Shapiro-Wilk superior a 1% para as três variáveis que são usadas para os estudos 

da crítica, garantindo assim a normalidade para a grande maioria de itens da 

pesquisa, pressuposto necessário para aplicação dos métodos TRC e Passo R.  

A vantagem da garantia de normalidade é a possibilidade de gerar pontos aleatórios 

desta distribuição, permitindo a comparação entre os métodos de crítica estatística 

de forma quantitativa. 

São geradas amostras da normal multivariada de tamanhos de 10, 15, 20, 25, 30, 

50, 100, 200 e 300 observações. A análise dos resultados para amostras pequenas 

é importante para comparação com resultados da situação real. 

As distribuições normais multivariadas são construídas da seguinte maneira: 

• Vetor de médias gerados de uma Uniforme (-0,05; 0,05); 

• Para a matriz de variâncias e covariâncias, as variâncias são obtidas de uma 

distribuição simétrica, com valores compreendidos entre 0,3 e 1; 

• Como na pesquisa as variáveis são altamente correlacionadas, as 

correlações geradas pertencem ao intervalo [85%, 99%]. 

Para os algoritmos não paramétricos é necessário trabalhar com os dados na escala 

original, isto é, antes da transformação Lambert Way. Isto requer que para estes 

casos os dados gerados das distribuições normais sejam “destransformados”, 

conforme descrito a seguir para cada um dos casos específicos.  



A transformação Lambert Way é bijetora, ou seja, admite inversa, assim, basta 

escolher, conjuntamente, parâmetros de média, variância e curtose de um dos 

insumos aleatoriamente para levar os dados simulados à escala original. 

Os métodos da CEA e do Algoritmo de Tukey criticam o logaritmo dos relativos dos 

preços além dos desvios medianos. Porém, neste caso os relativos não são 

conhecidos e precisam ser estimados. Para chegar neste valor a partir dos dados 

simulados, faz-se a razão entre os dados simulados para P1 e P0, conforme equação 

Eq. (1): 

𝑃1

𝑃0
=

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡

⁄

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡−1
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡−1

⁄
=

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡
𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑡−1

⁄

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑡−1

⁄
=

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎
 .           (1) 

Observa-se da Eq. (1) que para se obter o relativo é necessária uma proxy para a 

variação mediana, uma vez que esta não é conhecida e das simulações só 

conhecemos os valores de P0 e P1. 

As estimativas para as variações medianas são geradas escolhendo-se 

aleatoriamente seis variações medianas observadas na população de P1’s e P0’s 

dos dados da pesquisa. O número seis representa o número médio de estados nos 

agregados geográficos da pesquisa. Como os tamanhos de amostra são superiores 

a seis, estes valores são repetidos igualitariamente a fim de que se atinja o tamanho 

da amostra e assim para obtenção dos relativos. 

Para verificar a qualidade dos métodos, essas amostras são contaminadas por 

pontos influentes. Devido à experiencia dos analistas da pesquisa, foi constatada a 

proporção de um outlier para cada dez preços coletados. Assim, para cada dez 

observações geradas aleatoriamente pela normal multivariada será incluído um 

vetor de outliers com seus valores gerados aleatoriamente de uma distribuição 

uniforme. O valor máximo da diagonal principal da matriz de variâncias e 

covariâncias (denotado como 𝜎𝑀𝑎𝑥) servirá de base para os outliers: 

• 𝑂𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒𝑟𝑗 ~ 𝑈𝑛𝑖𝑓(2𝜎𝑀𝑎𝑥, 3𝜎𝑀𝑎𝑥)          𝑗 = 1,2,3. Com isto garante-se que os 

valores selecionados pertencem à cauda direita da distribuição normal em 



acordo com o fato de os valores 2𝜎𝑀𝑎𝑥 e 3𝜎𝑀𝑎𝑥 serem as posições dos 

quantis 97,73% e 99,87% da distribuição normal, respectivamente. 

• É gerado um vetor de outliers com 3 posições (uma para cada variável): 

𝑂𝑢𝑡 = [𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟1,  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟2,  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟3]; 

• Em seguida, cada entrada dos vetores é multiplicada por -1 ou 1, 50% de 

chance cada, para atribuir valores negativos ou positivos aos outliers e 

evitar viés. 

Escolhem-se os quantis 97,73% e 99,87% visando contaminar a amostra com 

pontos que, apesar de extremos, não são exageradamente destoantes. A ideia é 

verificar como os métodos se comportam em uma amostra com este nível de 

contaminação e se conseguem marcar corretamente as observações. 

2.2 Erros de marcação 

Um algoritmo de crítica perfeito é aquele que marca todos os valores coletados 

discrepantes como outliers. A eficiência máxima é muito difícil de implementar com 

dados reais, para os quais um algoritmo eficiente é aquele que minimiza o número 

de marcações falhas e maximiza o número de certas. 

Há dois tipos de erro de marcação, descritos na Tabela 2: 

Inferência baseada nos 
parâmetros populacionais 

Resultado da crítica Diagnóstico Resultado 

Outlier Marca 
 Situação ideal 

Não há erro 
de marcação Não é outlier Não marca 

Não é outlier Marca Falso positivo Erro de 
marcação Outlier Não marca Falso negativo 

 

3 Resultados 

O Gráfico 2 mostra as proporções de erros do tipo falso positivo e falso negativo 

dos métodos de crítica: 

Tabela 2: Possíveis resultados de uma crítica estatística 

 



Gráfico 2: Proporção erros por tipo  

O método atual de crítica do SINAPI (Manual SINAPI, 2016), CEA, se mostrou 

estável, com menores valores de falso positivos. Já na análise de falsos negativos 

a performance não foi a mesma, sendo uma das séries com maiores valores, 

indicando que o método falha em indicar outliers. 

O Algoritmo de Tukey (CPI Manual, 2004), TA, apresentou a maior volatilidade 

quando comparado aos demais, além disso, para uma amostra superior a 30 teve 

os maiores percentuais de erro de falso positivo. 

Por fim, os métodos baseados na distância de Mahalanobis, TRC (Hulliger e Beguin, 

2003) e Passo R, PR, (Silva, 1989) figuraram entre as curvas da parte inferior de 

ambos os gráficos. Isso confirma que em um ambiente paramétrico estes algoritmos 

são superiores aos não-paramétricos, em especial na análise dos falsos negativos. 

O Algoritmo de Epidemia (Hulliger e Beguin, 2001), EA para falsos positivos 

apresenta uma queda acentuada à medida que a amostra aumenta, já nos falsos-



negativos o aumento da amostra tem um efeito oposto, tendo uma trajetória de 

crescimento acentuada, diferente dos demais. 

Como as curvas dos métodos se sobrepõem no Gráfico 2 e os comportamentos 

para falsos positivos e falsos negativos apresentam performance oposta em alguns 

casos, no Gráfico 3 ambos tipos de erro foram somados para avaliação da totalidade 

de erros por tamanho de amostra para cada método. 

     

Gráfico 3: Proporção erros dos métodos de crítica 

As linhas pontilhas do Gráfico 3 representam a região de confiança de 95% para 

cada um dos métodos (para detalhes em sua metodologia de construção ver Casella 

e Berger (2002) e Hall e Wang (2004)). Para afirmar que um método apresenta 

menos erros que os demais, é necessário que não haja sobreposição de nenhuma 

das linhas, pontilhada ou não. Caso contrário, o resultado é inconclusivo. 

A linha vertical pontilhada de cor preta representa é o limiar entre tamanhos de 

amostra maiores e menores que 25. Acima deste valor verifica-se que os erros do 

algoritmo Passo R (Silva, 1989) não apenas são os menores como também não há 



nenhuma sobreposição de seus intervalos de confiança, sendo o método de melhor 

resultado. 

4 Conclusão 

No presente trabalho avaliou-se diferentes métodos de crítica automatizada para 

uma pesquisa de índices de preços. Foram realizadas simulações com parâmetros 

extraídos a partir de dados empíricos do SINAPI. 

Observou-se que para os tamanhos de amostra inferior a 25, não é possível afirmar 

se há um método que se destaca dos demais devido ao elevado erro padrão das 

estimativas de todos os métodos, o que consequentemente faz com que as 

amplitudes de seus intervalos de confiança sejam grandes e acabam emaranhando-

se. Entretanto, para tamanhos maiores de amostras, O método Passo R (Silva, 

1989) apresentou os melhores resultados.  

O resultado encontrado mostra que o método do passo R pode ser de interesse 

para aplicação em dados oriundos de fontes de Big Data, onde as amostras 

possuem tamanhos grandes e métodos adequados de crítica ainda estão sendo 

desenvolvidos. 

Uma última observação é que para o algoritmo de Tukey apresentou os piores 

resultados para amostras grandes, mostrando-se inadequado para lidar com dados 

de Big Data e com grande contaminação de outliers. 
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