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RESUMO: 

O cálculo dos Índices de Preços ao Consumidor é realizado a partir de amostras de locais de 
compra e de produtos, podendo tais amostras serem consideradas como provenientes de uma 
população bidimensional.  A amostragem por conglomerados é comumente usada no processo de 
geração de índices de preços ao consumidor e amostragem bidimensional pode ser uma alternativa 
à primeira técnica. No entanto, essa metodologia é confundida com a amostragem conglomerada, é 
pouco usual com literatura escassa e poucos estudos sobre a variância de seus estimadores. Esse 
trabalho tem como objetivo comparar a amostragem bidimensional e a amostragem por 
conglomerados no contexto da seleção de amostras e da estimação de índices de preços ao 
consumidor. 

PALAVRAS-CHAVES: Amostragem Bidimensional, Amostragem Conglomerada, Índice de Preço ao 

Consumidor. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Índices de Preços são medidas econômicas que representam as variações dos preços de uma 

determinada cesta de produtos. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), são responsáveis pelo ajuste salarial e 

correções financeiras, respectivamente. [Fava, 2007]  

Para Bethlehem (2009), população bidimensional é aquela em que um elemento pode ser 

identificado por uma sequência de dois números, um para cada dimensão. O cálculo dos Índices de 

Preços ao Consumidor é realizado a partir de amostras de locais de compra e de produtos [IBGE, 

2013], podendo tais amostras serem consideradas como provenientes de uma população 

bidimensional. No entanto essa metodologia é pouco usual, com literatura escassa e poucos estudos 

sobre a variância de seus estimadores. [Juillard, 2016] 

Na Suécia já se utiliza amostragem bidimensional nas pesquisas para elaboração do Índice de 

Preços ao Consumidor. No entanto, esse tipo de amostragem é muitas vezes confundindo com a 

amostragem conglomerada. [Juillard, 2016] 

Assim, o objetivo deste trabalho é comparar a amostragem bidimensional e a amostragem 

por conglomerados no contexto da seleção de amostras e da estimação de índices de preços ao 

consumidor. 



 
 

2. ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

Índices de Preços são medidas econômicas que representam as variações dos preços de uma 

determinada cesta de produtos. A variação dos Índices de Preços é acompanhada por diversas áreas 

da sociedade (governo, empresas, consumidores) e representa a variação média dos preços dos 

produtos daquela cesta. Dada a sua importância vários tipos de índices são calculados para diferentes 

contextos. Como exemplo, no Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), são responsáveis pelo ajuste salarial e correções financeiras, respectivamente. 

[Fava, 2007] 

Esses índices são calculados através de dados amostrais provenientes de uma amostra de 

conglomerados. Às famílias/domicílios selecionadas na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) é 

aplicada a Pesquisa de Locais de Compra (PLC), e a partir dessa pesquisa é criado o cadastro de locais 

a serem selecionados posteriormente para a coleta dos preços. Nos locais cadastrados, selecionam-

se os produtos que compõem a cesta padrão de consumo das famílias e os mesmos compõem o 

cadastro de produtos a serem selecionados e terem os preços coletados. [IBGE, 2012, 2013] 

A coleta dos preços é realizada mensalmente, de forma contínua ao longo do mês. De forma 

geral, os índices de preços são uma média ponderada dos relativos dos preços, com pesos dados em 

função da quantidade consumida. O IBGE utiliza a metodologia de Laspeyres, onde a ponderação é 

realizada num período de tempo base, ou seja, usa pesos que refletem as quantidades consumidas 

no período base. [IBGE (2013) e Silva (1992)] 

 O fato da construção de cadastros de locais de venda e de produtos ser realizada através de 

pesquisas com famílias selecionadas na POF implica num processo de amostragem de locais (e 

depois, de produtos) que não corresponde totalmente a um processo usual de amostragem 

probabilística. Um dos motivos para isso é que os cadastros de locais, e posteriormente de produtos, 

não são exaustivos. Isto torna difícil a estimação dos erros amostrais. [Fava, 2007] 

É neste ponto relacionado à amostragem de locais e de produtos para a elaboração do índice 

de preços que esse trabalho se propõe a contribuir. Comparar um processo amostral unidimensional 

- Amostragem por Conglomerados - com um que possa utilizar informações bidimensionais (produto 

e local) - Amostragem Bidimensional - para a seleção de produtos a terem os preços coletados, 

propondo formas alternativas de estimar os Índices de Preços ao Consumidor. 



 
 

3. AMOSTRAGEM 

O procedimento de amostragem tem como objetivo “obter informações sobre o todo, 

baseando-se no resultado de uma amostra”(BOLFARINE; BUSSAB, 2005, p. 1). Essa amostra deve ser 

capaz de permitir a generalização de estimativas para toda a população, com o menor erro amostral, 

considerando o custo, tempo e restrições operacionais. Além disso, deve permitir a mensuração de 

precisão das estimativas. Existem diversas técnicas de amostragem, uma delas, a amostragem por 

conglomerados é comumente usada no processo de geração de índices de preços ao consumidor e 

amostragem bidimensional pode ser uma alternativa à primeira técnica. 

Juillard (2016) apresentou, de forma bem didática três opções de amostragem em populações 

bidimensionais1(a população objetivo da pesquisa é classificada em duas dimensões, representadas 

por linhas e colunas). A primeira opção de amostragem é a seleção direta das observações, como se 

fossem selecionados um par de coordenadas que identificam a observação nas duas dimensões. A 

segunda opção é a seleção em duas etapas, onde são selecionados conjuntos de observações 

(conglomerados) de uma dimensão e posteriormente, para esses conjuntos selecionados, 

selecionam-se as observações na segunda dimensão. A terceira opção é a amostragem 

bidimensional, onde a seleção em cada dimensão é realizada de forma independente, como em uma 

amostragem unidimensional. Posteriormente, as amostras de cada dimensão são cruzadas, gerando 

a amostra bidimensional2. 

O procedimento de seleção de conglomerados pode ser realizado de acordo com um método 

de seleção qualquer. Após a seleção dos conglomerados, todas as unidades pertencentes ao mesmo 

são entrevistadas (Amostragem Conglomerada em 1 estágio), ou pode-se selecionar elementos dos 

conglomerados já pertencentes à amostra por algum método de amostragem (Amostragem 

Conglomerada em 2 ou mais estágios3). 

No contexto de Índices de Preços ao Consumidor do IBGE, os locais de venda podem ser 

considerados como conglomerados os quais são selecionados por algum método de amostragem. 

Num segundo estágio, em cada um dos locais de venda da amostra do primeiro estágio, os produtos 

são listados e depois selecionados por um método especificado. Isso configura uma espécie de plano 

                                                           
1Bethlehem (2009), no seu capítulo 5, também apresenta as formas de amostragem em populações bidimensionais de 
forma bem simples. 
2 Neste trabalho, optamos por chamar a amostragem cruzada (CCS) por amostragem bidimensional. 
3 Indicada quando as unidades dentro de cada conglomerado são parecidas entre si. 



 
 

amostral similar à amostragem de conglomerados em dois estágios, com estratificação por área de 

referência. 

Juillard (2016) ressaltou que é comum os usuários confundirem a amostragem bidimensional 

com a amostragem conglomerada em dois estágios. Ohlsson (1996) definiu a amostragem 

bidimensional como o cruzamento das amostras independentes de linhas e de colunas, também 

chamada de amostragem cruzada, ou em inglês ‘Cross-Classified Sampling’ (CCS). 

A amostragem bidimensional vem sendo estuda há algum tempo. No contexto de Índices de 

Preços ao Consumidor, a amostragem bidimensional seria o cruzamento de amostras de produtos e 

amostras de locais de compra. Em Dalén e Ohlsson (1995) a fórmula da variância foi derivada para a 

exploração da teoria geral para amostragem bidimensional no contexto do índice de Preço ao 

Consumidor da Suécia e Norberg (2004) apresentou, de forma detalhada, como era feito o cálculo 

dos índices de preços desse país, e propôs um número adicional de estimadores para a variância.  

Seguindo os trabalhos realizados na Suécia em relação aos planos de amostragem para 

Índices de Preços ao Consumidor, estudar a aplicação do plano amostral bidimensional comparando 

ao plano amostral conglomerado é um trabalho de relevância estatística. Principalmente dada a 

característica bidimensional da população de preços - formada por locais de venda e produtos – 

[Dalén e Ohlsson, 1995]; a literatura escassa sobre amostragem bidimensional e o não 

reconhecimento da amostragem bidimensional como plano amostral pelos usuários de estatística - 

o que leva erros de variância dos estimadores – [Juillard, 2016]. 

4. METODOLOGIA 

A base de dados necessária para a realização deste trabalho deve ser composta pelo 

cruzamento de informações de preços por produtos e por locais de compra, onde o número de locais 

de compra e de produtos seja grande o suficiente para retirarmos amostras. Deve conter os preços 

de produtos em todos os locais e em todos os períodos de coleta, de forma que em cada local tenha 

informações de todos os produtos. A fonte de dados deste trabalho é proveniente do projeto World 

Food Programme (WFP), que disponibiliza seus dados na plataforma aberta de compartilhamento de 

dados Humanitarian Data Exchange4 (HDX). 

É uma base com preços de 321 produtos e 1449 mercados (local de compra). No entanto, 

nem todos os produtos existem em todos os mercados e apesar dos dados terem uma periodicidade 

                                                           
4 https://data.humdata.org/ 



 
 

mensal existem meses em que os preços não foram coletados para determinados produtos, sendo 

necessário um tratamento de dados faltantes. 

Para gerar a base de dados necessária para o desenvolvimento deste trabalho, o tratamento 

desses dados foi realizado no software R Core Team (2016) e envolveu etapas de recortes, conversão 

dos preços para dólar, padronização das unidades de medida, análise de outliers e imputação (de 

forma a gerar uma base completa que chamaremos de população).  

A base de preços final após os tratamentos descritos possui 15.606.420 registros que 

representam as 60 observações (as observações são mensais do período de 2012 a 2016) de preços 

de cada um dos 263 produtos em cada um dos 989 locais de compra. 

A comparação entre os planos amostrais, conglomerados e bidimensional, será realizada em 

cima da variância do estimador de Índices de Preços ao Consumidor, calculados pela metodologia de 

Laspeyres. Dessa forma, será necessário encontrar a expressão da variância do estimador de índices 

de preços para cada tipo de amostragem. 

Com as expressões das variâncias, iremos calculá-las para diferentes cenários de amostragem, 

ou seja, alterando o tamanho da amostra final, da amostra de produtos e da amostra de locais. Com 

essas variâncias calculadas iremos encontrar o Efeito do Plano Amostral (EPA)5 de Kish (1965), e assim 

verificar em quais situações um plano amostral é mais indicado que o outro.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção da base de dados no formato necessário para o desenvolvimento deste artigo 

demandou um elevado tempo de trabalho. Como resultado preliminar é apresentado na Figura 1 o 

gráfico de evolução do índice de preço calculado em cima da população no período de janeiro de 

2012 a dezembro de 2016. Como se pode observar, a variação de preços apresenta uma queda no 

período em questão. 

Como resultados finais apresentaremos os EPAS de cada cenário amostral em cada um dos 

planos amostrais estudados – Amostragem Conglomerada e Amostragem Bidimensional, e a partir 

desses concluir em quais situações um plano é preferível em relação ao outro. Como ilustração, será 

retirada uma amostra sob cada um dos planos e estimados os índices de preços e suas variâncias e 

os mesmos comparados com os parâmetros populacionais. 

                                                           
5 EPA “é uma razão entre variâncias (de aleatorização) de um estimador, calculadas para dois planos amostrais 
alternativos. ” (PESSOA; SILVA, 1998, p. 48 ) 



 
 

Figura 5.1 Índice de Preço ao Consumidor da Base de Trabalho do período de 01/2012 a 12/2016 
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