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Ração Essencial Mínima 

(Cesta Básica) 

 

 

A Ração Essencial Mínima (Cesta Básica) para Vitória da Conquista é realizada pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), que iniciou seu levantamento em Outubro/2014. A finalidade 

desta pesquisa é de acompanhar mensalmente a evolução de preços de 12 produtos de alimentação, 

assim como o gasto mensal que um trabalhador teria para adquiri-los.    Esta Ração foi definida pelo 

decreto Lei n° 399 de 30 de abril de 1938, descrito abaixo: 

 

Decreto Lei n° 399/38 

 

 Em 30 de abril de 1938, foi regulamentada a Lei n° 185 de 14 de janeiro de 1936 pelo Decreto 

Lei n° 399. Este estabelece que o salário mínimo é a remuneração devida ao trabalhador adulto, sem 

distinção de sexo, por dia normal de serviço, capaz de satisfazer, em determinada época e região do 

país, às necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte (D. L. N°399 

art.2°). 

Através de estudo censitário realizado em cada localidade e de informações salariais obtidas 

junto às empresas das várias regiões, as Comissões do Salário Mínimo, criadas antes da instituição 

do Decreto, estabeleceram os valores mínimos regionais a serem pagos aos trabalhadores. Esta cesta, 

chamada de Cesta Básica Nacional, seria suficiente para o sustento e bem-estar de um trabalhador 

adulto, contendo quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro, cálcio e fósforo. Os produtos 

e as quantidades são diferenciados por região, colocamos na tabela abaixo apenas aqueles referentes 

a Vitória da Conquista, que faz parte da região 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

Ração Essencial Mínima 

 

PRODUTOS QUANTIDADES 

CARNE 4,5 kg 

LEITE 6,0 l 

FEIJÃO 4,5 kg 

ARROZ 3,6 kg 

FARINHA DE MANDIOCA 3,0 kg 

TOMATE 12,0 kg 

PÃO FRANCÊS 6,0 kg 

CAFÉ MOÍDO 300 g 

BANANA DA PRATA 7,5 dz 

AÇUCAR CRISTAL 3,0 kg 

ÓLEO 900 ml 

MANTEIGA 750 g 

 

 

 

      Esta cesta foi determinada para a região 2, que abrange os Estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Pará, Piauí, Tocantins, Acre, Paraíba, Rondônia, 

Amapá, Roraima e Maranhão. Observe que a tabela contempla 12 produtos alimentícios porque a 

batata não foi considerada como produto básico dessa região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



                                                                                                                                        
LEVANTAMENTO DOS PREÇOS 

 

 

      O levantamento dos preços é feito somente em 34 estabelecimentos: 

            

TIPO QUANTIDADES DE ESTABELECIMENTOS 

AÇOUGUES 09 

PADARIAS 11 

SUPERMERCADOS 09 

FEIRAS 05 

TOTAL 34 

  

 

 

      Tipos de estabelecimentos, por produtos: 

    

PRODUTOS TIPOS DE ESTABELECIMENTOS 

CARNE BOVINA (cruz machado) Supermercados e açougues 

LEITE |PASTEURIZADO Supermercados e padarias 

FEIJÃO Supermercados 

ARROZ Supermercados  

FARINHA DE MANDIOCA Supermercados 

TOMATE Supermercados e Feiras 

PÃO FRANCÊS Supermercados e padarias 

CAFÉ MOÍDO Supermercados 

BANANA DA PRATA Supermercados e Feiras 

AÇUCAR CRISTAL Supermercados 

ÓLEO DE SOJA Supermercados 

MANTEIGA Supermercados 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
COLETA 

 

 

 A coleta de preços é orientada por um calendário mensal de coleta, distribuído em quatro 

semanas, correspondendo a cada uma delas um conjunto predeterminado e fixo de estabelecimentos. 

A distribuição de coleta também é fixa, ou seja, cada pesquisador tem uma cota fixa de 

estabelecimentos a pesquisar. 

Cada estabelecimento é pesquisado uma vez ao mês e na mesma semana. Tanto nas feiras-

livres quanto nos mercados com boxe, o procedimento de coleta é o seguinte: 

 A coleta deverá ser iniciada a partir das 8 horas (o preço pode alterar-se em função o horário 

e da deterioração do mesmo); 

 Os produtos perecíveis devem ser coletados, no máximo, até as 11 horas pelo motivo citado 

acima; 

 Percorrer a feira ou (mercado) visitando a quantidade de barracas (boxes) estabelecidas no 

questionário (mínimo de cinco); 

 O preço dos produtos deve ser coletado diretamente da prateleira, sem o auxílio do informante, 

de preferência; 

 O pesquisador não deve fazer a conversão da unidade de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
      CÁLCULO 

 

     O cálculo é feito utilizando a mesma metodologia do Índice de Preços ao Consumidor. Através do 

preço médio de cada especificação (marca) de produto encontra-se o preço médio do produto, em 

seguida calcula-se a variação simples da seguinte forma (média atual / média anterior) – 1) * 100. 

Exemplo: 

 

Açúcar cristal marca X  

Estabelecimento 
Preço 

anterior 
Preço 
atual 

Mercado A 1,33 1,33 

Mercado B 1,33 1,33 

Mercado C 1,33 1,33 

Mercado D 1,29 1,29 

Média 1,32 1,32 

 

Açúcar cristal marca Y  

Estabelecimento 
Preço 

anterior 
Preço 
atual 

Mercado A 1,55 1,55 

Mercado B 1,39 1,85 

Mercado C 1,89 1,89 

Mercado D 1,20 1,39 

Mercado E 1,10 1,10 

Média 1,43 1,56 

 

Açúcar cristal marca Z  

Estabelecimento 
Preço 

anterior 
Preço 
atual 

Mercado A 1,29 1,29 

Mercado B 0,98 0,98 

Mercado C 1,10 1,10 

Mercado D 1,89 1,89 

Mercado E 1,34 1,5 

Mercado F 1,36 1,36 

Mercado G 1,49 1,49 

Mercado H 1,10 1,10 

Mercado I 1,10 1,10 

Média 1,29 1,31 

 

 AÇÚCAR CRISTAL 

 

    Média total do mês anterior: 1,32 + 1,43 + 1,29 = 4,04 / 3 = 1,35 

    Média do mês atual: 1,32 + 1,56 + 1,31 = 4,19 / 3 = 1,40 

    Variação simples (atual/anterior) = 3,70% 

       

     



                                                                                                                                        
     Os preços desses produtos são extraídos da pesquisa do IPC e convertidos a unidade estabelecida 

pelo Decreto Lei n° 399/38. 

 

 A média emparelhada da especificação de cada produto consiste na combinação do preço 

médio do mês atual com o mês anterior. Se ocorrer a ausência de um preço no mês será repetido o 

mesmo preço do mês anterior (imputado). 

 

 

Relação Produtos X Quantidades (Decreto Lei X Estabelecimentos de coleta) 

 

Produtos Quantidade Decreto 
Quantidade nos Es-

tabelecimentos  

Fator de 

Conversão 

Açúcar 3 Kg 1 Kg 3 

Arroz 3,6 Kg 1 Kg 3,6 

Banana-prata 7,5 dz 1 dz 7,5 

Café moído 300 g 250 g 1,2 

Carne 4,5 Kg 1 Kg 4,5 

Farinha de mandioca 3 Kg 1 Kg 3 

Feijão 4,5 Kg 1 kg 4,5 

Leite 6 L 1 L 6 

Manteiga 750 g 500 g 1,5 

Óleo  900 ml 900 ml 1 

Pão 6 Kg 1 Kg 6 

Tomate 12 Kg 1 Kg 12 

 Fonte: UESB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

 

   RELATÓRIOS DE SAÍDA DA CESTA BÁSICA 

 

      Crítica mensal 

 

  Lista, por especificações, os preços dos produtos em cada estabelecimento cadastrado para a 

coleta. Com base neste relatório é realizada a crítica eletrônica (via computador) para detectar 

possíveis falhas na coleta ou digitação. Neste é realizada a crítica das quatro semanas, somente após 

o cálculo do índice. 

Data Base – OUTUBRO 2015 

                           

 

PRODUTOS 
Preço Atual Preço Anterior 

Banana da Prata, dúzia 

ESTABELECIMENTOS     

Supermercado 1  R$ 3,98 R$ 3,98 

Supermercado 2  R$ 2,79 R$ 2,65 

Supermercado 3   R$ 3,29 R$ 3,29 

Supermercado 4  R$ 3,19 R$ 3,19 

Supermercado 5  R$ 3,69 R$ 3,69 

Supermercado 6  R$ 2,59 R$ 2,59 

Supermercado 7 R$ 2,65 R$ 2,65 

Supermercado 8 R$ 1,90 R$ 1,90 

Supermercado 9  R$ 2,45 R$ 2,19 

Feira BOX 01 R$ 3,00 R$ 3,00 

Feira BOX 02 R$ 3,00 R$ 3,00 

Feira BOX 03 R$ 2,50 R$ 2,50 

Feira BOX 04 R$ 2,50 R$ 3,00 

Feira BOX 05     

Média R$ 2,89 R$ 2,89 

 Fonte: UESB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
 

 Cotação de preços 

 

Informa, por produtos, a quantidade de preços coletados no mês de referência e no mês atual. 

 

 

  Cotações de Preços da Ração Essencial por Produto 

 

Data Base - OUTUBRO 2015 

RESULTADOS DOS PRODUTOS DA RAÇÃO ESSENCIAL 

Produtos Preço Médio Atual Preço Médio Anterior 

1.0 CARNE R$ 15,52 R$ 15,07 

2.0 LEITE R$ 3,05 R$ 3,07 

3.0 FEIJÃO R$ 4,43 R$ 4,43 

4.0 ARROZ R$ 2,56 R$ 2,53 

5.0 FARINHA DE MANDIOCA R$ 3,88 R$ 3,84 

6.0 TOMATE R$ 2,78 R$ 2,84 

7.0 PÃO FRANCÊS R$ 8,54 R$ 8,55 

8.0 CAFÉ MOIDO R$ 3,76 R$ 3,72 

9.0 BANANA DA PRATA R$ 2,89 R$ 2,89 

10.0 AÇUCAR CRISTAL R$ 1,95 R$ 1,77 

11.0 OLEO R$ 6,66 R$ 6,50 

12.0 MANTEIGA R$ 9,81 R$ 9,60 

TOTAL: R$ 65,82 R$ 64,83 

           Fonte: UESB 

 

Nota: Na contagem da cotação de preço não são levados em consideração os preços imputados. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        
       Resultados 

 

       Apresenta, após o cálculo mensal, o preço médio e custo dos produtos, assim como as variações 

simples, acumulada no ano e nos últimos doze meses e a participação da cesta básica no salário 

mínimo desembolsado no mês pesquisado. 

                                 

                               

Resultados dos Produtos da Ração Essencial 

 

Outubro/2015 – Mensal                                                                                            

 

OUTUBRO 2015 

RESULTADOS DOS PRODUTOS DA RAÇÃO ESSENCIAL 

Produtos Quantidades Preço Médio Valor 
∆ Simples 

(%) 
∆ Acumulada 

(%) 

1.0 CARNE 4,5 KG R$ 15,52 R$ 69,83 0,03 11,84 

2.0 LEITE 6 L R$ 3,05 R$ 18,30 -0,01 5,35 

3.0 FEIJÃO 4,5 KG R$ 4,43 R$ 19,95 0,00 20,21 

4.0 ARROZ 3,6 KG R$ 2,56 R$ 9,21 0,01 -2,26 

5.0 FARINHA DE MANDIOCA 3 KG R$ 3,88 R$ 11,64 0,01 -12,74 

6.0 TOMATE 12 KG R$ 2,78 R$ 33,35 -0,02 9,59 

7.0 PÃO FRANCÊS 6 KG R$ 8,54 R$ 51,21 0,00 15,57 

8.0 CAFÉ MOIDO 300 G R$ 3,76 R$ 4,51 0,01 12,74 

9.0 BANANA DA PRATA 7,5 dz R$ 2,89 R$ 21,65 0,00 -0,14 

10.0 AÇUCAR CRISTAL 3 kg R$ 1,95 R$ 5,86 0,10 -0,30 

11.0 OLEO 900 ml R$ 6,66 R$ 6,66 0,02 10,60 

12.0 MANTEIGA 750 G R$ 9,81 R$ 14,71 0,02 -2,08 

TOTAL DA RAÇÃO ESSENCIAL R$ 266,89     

Salário Mínimo Vigente R$ 724,96     

Participação do Custo da Cesta Básica no Salário Mínimo 36,81%     

Outras Despesas 63,19%     

Fonte: UESB 

 

 

Divulgação 

 

      A divulgação segue um calendário mensal. Os meios de divulgação são a imprensa falada 

e escrita; boletim mensal; e o sítio da UESB, conforme modelo abaixo: 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

Em Vitória da Conquista – BA a Cesta Básica apresentou elevação de 0,86% no mês de 

Outubro comparado a Setembro/2015. 

 

  



                                                                                                                                        
 

A ração essencial mínima, definida pelo Decreto lei 399, de 30 de abril de 1938, que estabelece 

12 produtos alimentares (feijão, arroz, farinha de mandioca, pão, carne, leite, açúcar, banana, óleo, 

manteiga, tomate e café) e suas respectivas quantidades, passou a custar R$ 266,89 em Outubro de 

2015, representando uma elevação de 0,86% quando comparado com o mês de Setembro de 2015. 

Dos 12 produtos que compõem a ração essencial mínima, oito registraram variações positivas: 

Açúcar (10,37), Arroz (1,10), Café moído (1,03), Carne bovina (Acém) (2,95), Farinha de Mandioca 

(1,07), Feijão (0,07), Manteiga (2,14), Óleo de soja (2,47)  

Por sua vez, quatro registraram variações negativas: Banana – Prata (0,27), Leite (0,63), Pão 

Francês (0,17) e Tomate (2,26). 

No mês em análise, o tempo de trabalho necessário para se obter a cesta básica foi de 88 horas 

e 21 minutos, e o trabalhador comprometeu 36,81% do salário mínimo líquido1 para adquirir os 12 

produtos da cesta. 

 

                     Participação do custo da cesta básica no salário mínimo 

                     Vitória da Conquista– Outubro/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Referente à renda efetivamente gasta no mês após a contribuição previdenciária (R$ 724,96).  

36,81%
63,19%

Participação do custo da cesta Básica no Salário Mínimo de 

Vitória da Conquista

Cesta Básica

Outras Despesas

Fonte: UESB 

 



                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

METODOLOGIA DA CESTA BÁSICA 

NACIONAL DO DIEESE 

 

 

 

 
     

 

    

   

     

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

       

       



                                                                                                                                        
       

       

Metodologia da Cesta Básica Nacional   

Versão Preliminar 

 

 

              A metodologia da Cesta Básica a ser implantada a partir de janeiro de 2009, deverá 

contemplar os seguintes itens: 

 

1. Estrutura das Cestas Básicas por Região, 

2. Locais de Coleta, 

3. Ponderação dos produtos por tipo de Equipamento de comércio, 

4. Cadastro e amostra dos Locais, 

5. Tipos, Marcas e Unidades de Medida por produto, 

6. Modelos de questionários, 

7. Calendário de levantamento e 

8. Digitação, Conferência e Análise crítica. 

 

               1 – Estrutura das Cestas Básicas por Região        

  

               Os produtos da Cesta Básica e suas respectivas quantidades mensais são diferentes por 

regiões e foram definidos pelo Decreto 399 de 1938, que continua em vigor. A sua estrutura encontra-

se na tabela abaixo: 

                 

 

TABELA 1 DE PROVISÕES MÍNIMAS ESTIPULADAS PELO DECRETO LEI n° 399 

Alimentos Região 1 Região 2 Região 3 Nacional 

Carne 

Leite 

Feijão 

Arroz 

Farinha 

Batata 

Legumes (Tomate) 

Pão francês 

Café em pó 

Frutas (Banana) 

Açúcar 

Banha/Óleo 

Manteiga 

6,0 kg 
7,5 1 

4,5 kg 

3,0 kg 

1,5 kg 

6,0 kg 

9,0 kg 

6,0 kg 

600 gr 

90 unid 

3,0 kg 

750 gr 

750 gr 

4,5 kg 

6,0 1 

4,5 kg 

3,6 kg 

3,0 kg 
- 

12,0 kg 

6,0 kg 

300 gr 

90 unid 

3,0 kg 

750 gr 

750 gr 

6,6 kg 
7,5 1 

4,5 kg 

3,0 kg 

1,5 kg 

6,0 kg 

9,0 kg 

6,0 kg 

600 gr 

90 unid 

3,0 kg 

900 gr 

750 gr 

6,0 kg 

15,0 1 

4,5 kg 

3,0 kg 

1,5 kg 

6,0 kg 

9,0 kg 

6,0 kg 

600 gr 

90 unid 

3,0 kg 

1,5 kg 

900 gr 

 

                  Região 1 SP, MG, ES, RJ, GO, DF, 

                  Região 2 PE, BA, CE, RN, AL, SE, AM, PA, PI, TO, AC, PB, RO, AM, RR e MA, 

                  Região 3 PR, SC, RS, MT e MS 

 

 

 



                                                                                                                                        
   2 – Locais de Coleta 

   Para este levantamento levou-se em consideração os gastos médios mensais referentes aos 

produtos da Cesta Básica Nacional (CBN), realizados pelas famílias nas diferentes capitais; 

informações estas obtidas da POF/03 do IBGE. 

   Através desta pesquisa foi possível obter os Locais de Compra, os produtos que a compõem 

nas capitais onde o DIEESE possui escritório. 

  Esta pesquisa – POF02/03 – codificou 172 tipos de locais, tais como: vendedor ambulante, 

porta da escola, igreja, mini–mercado, mercadinho, empório, casa de carne, açougue, frutaria, 

quitanda, bodega, taberna, verdureira, quermesse etc., que de alguma forma foram agregados, usando, 

principalmente, o bom senso. 

  Os principais argumentos visaram 4 tipos de equipamentos de comercio: 

                

 Supermercados: supermercados, hipermercados, mercearias, armazéns, empórios, etc., 

 Feiras: feiras – livres, mercado municipal, horti – frutis, sacolões, quitanda, frutaria, fruteiro, 

verdureira, feira de frutas, etc., 

 Açougues: açougue e casa da carne e 

 Padarias: padaria, confeitaria, casa de pães, doceria, panificadora, posto de pão, depósito de 

pão,etc. 

3 – Ponderações dos produtos por Tipo de Equipamento de Comércio 

               

Realizada esta primeira agregação foi possível verificar os gastos das famílias com os produtos 

que compõem a CBN, em cada local de compra. Determinando desta forma os pesos por tipo de 

equipamento de comércio. Estes pesos se mostraram, muitas vezes, dispersos, havendo necessidade 

de adotar certos critérios. 

Foi decidido que os preços de determinado bem seriam cotados no máximo em depois tipos 

de equipamentos. 

Assim, para a definição do tipo de local que o produto teria seu valor levantado, usou- se como 

base de corte a porcentagem entre 70% e 75%, como sendo viável de ter o preço cotado em mais de 

um tipo de comércio. 

Para a porcentagem superior a 75% optou – se por levantar o preço no local que acusou esta 

predominância de compra. 



                                                                                                                                        
 Abaixo de 70%, necessariamente, o produto deveria ser pesquisado também em um segundo 

local. 

Determinados estes cortes, os pesos dos locais foram recalculados, de tal sorte, a somarem 

100%. 

4 – Cadastro e Amostra dos Locais 

                     

O levantamento dos cadastros foi realizado por cada escritório. Neste deve ter: tipo de 

comércio, nome do estabelecimento, endereço e CEP. 

A solicitação foi que o levantamento do cadastro fosse suficientemente grande para se extrair 

uma amostra de pelo menos 30 supermercados e 30 feiras. As padarias e os açougues, por serem 

questionários menores, com apenas dois ou três produtos, ficariam no entorno dos supermercados ou 

feiras, de tal sorte que ao final tivesse 30 endereços de cada tipo. 

Muitos municípios não possuem feiras, outros praticamente não comercializam a carne em 

açougues, portanto, devem se restringir aos locais definidos nas ponderações de cada cidade, 

conforme fornecido pela pesquisa com os dados da POF02/03 do IBGE. 

Certos municípios possuem mais mercados municipais, sacolões, horti – frutis, etc. do que 

feira. Neste caso, cotar os valores nestes equipamentos de comércio, pois o tipo “feira” já inclui estes 

mercados. 

Para a determinação, principalmente, da amostra de supermercados, utilizou-se o CEP com os 

primeiros 3 e 4 dígitos. Calculadas as porcentagens de estabelecimentos, dentro de cada CEP, estas 

foram multiplicadas por 30 e assim, determinada à Amostra. 

Dentro desta distribuição foi recomendado, aos escritórios, que conhecem o município melhor 

que qualquer pessoa de fora, que utilizassem mais uma vez do seu bom senso, optando por 

estabelecimentos bem abastecidos e de fácil acesso. 

Feita a seleção da amostra sempre que houver mudança no estabelecimento por mudança na 

razão social registrar a mudança no sistema. Quando houver encerramento do estabelecimento no 

caso de padaria e açougue substituir pelo mais próximo ou no caso de supermercado recorrer 

novamente ao cadastro usando o mesmo critério do CEP's ou substituir por outro na mesma localidade 

e que não esteja cadastrado. 

No período de implantação do novo cadastro os estabelecimentos que não irão mais compor 

a amostra deverão ser classificados como (INATIVO) no cadastro. Isso quer dizer que os mesmos 



                                                                                                                                        
não serão substituídos, pois foi realizada uma ampla atualização cadastral e não apenas substituição. 

5 – Tipos, Marcas e Unidades de Medidas por produto 

                          

Para cada produto deverão ser estabelecidos os tipos, marcas e unidades de medida, com maior 

frequência de oferta, no mercado consumidor. Há necessidade de pesquisar junto aos diversos 

estabelecimentos que foram amostrados, as marcas, tipo e unidades de medida, de cada produto. 

Devem ser pesquisadas três marcas de cada um, a escolha das marcas fica a critério do Supervisor. 

Orienta-se escolher as mais ofertadas nos locais da amostra previamente estabelecida. Se as 

Marcas com o logotipo do estabelecimento forem muito frequentes, escrever em uma das linhas do 

questionário Marca da Rede. 

Devem ser pesquisados além do coxão mole (chã de dentro) mais dois cortes de carne bovina, 

cujos preços sejam semelhantes. Podem ser coxão duro (chã de fora) ou patinho etc. 

Nos locais, onde o preço da banana é comercializado por kg, pesar algumas bananas, do tipo 

normal/médio (como já é feito), e calcular o peso médio da dúzia naqueles locais. Após a coleta do 

mês que antecede o novo levantamento, calcular o peso médio da dúzia, a ser usado como padrão 

para aquele município. A partir da implantação não há necessidade de pesar novamente a banana, 

apenas registrar o preço do kg e calcular o preço para a digitação, de acordo com o peso padrão 

previamente estabelecido. Exemplo: Suponha que o peso médio da dúzia da banana em determinado 

município, seja 1,320 kg, se o preço do kg. for R$ 2,50 basta multiplicar este valor por 1,320 para 

obter o preço da dúzia de R$ 3,30. 

O progressivo desaparecimento do leite tipo natural (comum) tem feito com que se tenham 

poucas cotações do produto. A partir da implantação, pesquisar este tipo como se fosse uma marca e 

completar a cotação (mais uma ou duas) com o leite tipo longa vida integral (caixinha) inclusive nas 

padarias, observando o critério das marcas mais ofertadas. No caso de não haver marca predominante, 

considerar o tipo mais ofertado e cotar mais de um preço (2 ou 3). 

Quando as marcas coletadas começarem a apresentar poucas cotações, deve-se repetir a 

pesquisa de marca e tipo e substituir aquelas com problemas, por outras com maior frequência de 

oferta. 

Quanto à unidade de medida, se é quilo e a embalagem está em grama, anotar a quantidade e 

calcular o valor em quilo. Outro problema é quando a unidade de medida é muito diferente da 

estabelecida na Cesta Básica, por exemplo, quilo e dúzia, bacia e quilo, penca e dúzia etc... Para tanto 



                                                                                                                                        
deverá ter uma pesquisa paralela, que estabeleça esta relação, quilo versus dúzia ou qualquer outra 

unidade. 

O pesquisador deverá estar sempre atento às unidades de medida das embalagens, pois é 

prática comum no comércio, as suas quantidades serem alteradas e o preço ser mantido, dando a 

impressão de que se comercializa a mesma quantidade de produto. 

                  

                

 6 – Modelos dos questionários 

                   

   O levantamento possui quatro tipos padrões de questionários: supermercado, feira-livre, 

açougue e padaria. Dentro de cada tipo pode- se ter modelos distintos, que contemplam mais ou 

menos produtos, segundo as necessidades de cada município. 

  Foram fornecidos os tipos-padrão de questionários para que os supervisores fizessem as 

adaptações para a realidade local, considerando a tabela de ponderações de cada capital, enviada 

anteriormente. 

Os espaços do tipo de produto devem ser preenchidos levando em consideração os já 

pesquisados atualmente por cada município (Ex: feijão carioca ou reto, açúcar cristal, óleo de soja, 

este último é comum a todas as capitais). 

 

7 – Calendário de levantamento 

 

     Definida a amostra dos locais, estes deverão ser distribuídos ao longo das quatro semanas 

do mês, respeitando sempre o dia da semana. Assim, um estabelecimento que é pesquisado na 1ª 

semana de mês (t) em uma 2ª feira, deverá ser visitado no mês seguinte também na 2ª feira da 1ª 

semana do mês (t+1). 

 A importância deste procedimento é que diversos estabelecimentos fazem ofertas em 

determinados dias da semana, se os preços forem cotados em dias distintos e emparelhados, podem 

resultar em variações de valores que não necessariamente são inflação ou deflação, mas simplesmente 

políticas de marketing. 

  No caso da cidade não possuir 30 estabelecimentos, por tipo de equipamento de comércio, o 

mesmo local, visitado na 1ª semana em uma 2ª feira, poderá ser repetido na 3ª semana, porém deve-

se pesquisar em outro dia da semana. 

 Deve-se construir um calendário mensal para que sejam distribuídos os roteiros dos locais ao 



                                                                                                                                        
longo das 4 semanas do mês. Cada estabelecimento será pesquisado SEMPRE no mesmo dia da 

semana previamente estabelecido para ele. A coleta é realizada de 2ª a 6ª feira durante 4 semanas, 

portanto são 20 dias de pesquisa. 

Proceder à construção PRÉVIA do Calendário Anual para o município registrando inclusive 

as datas efetivas de realização da pesquisa no caso de feriados. O calendário deve levar em 

consideração os feriados nacionais e locais. Nos feriados e outras ocorrências fortuitas (Ex: greve de 

ônibus), a coleta que não foi realizada neste dia naquele (s) mesmo estabelecimento (s) deverá ser 

feita de acordo com os seguintes procedimentos: 

 Se o feriado cair na primeira semana realizar a pesquisa no mesmo dia da segunda semana 

sem prejuízo da coleta normal daquele dia. 

 SE o feriado cair na segunda semana realizar a pesquisa no mesmo dia da primeira ou da 

terceira semana (antecipa ou posterga) sem prejuízo da coleta normal daquele dia. 

 Se o feriado cair na terceira semana realizar a pesquisa no mesmo dia da segunda ou da 

quarta semana (antecipa ou posterga) sem prejuízo da coleta normal daquele dia. 

 SE o feriado cair na quarta semana realizar a pesquisa no mesmo dia da terceira semana 

sem prejuízo da coleta normal daquele dia. 

 

 

 8 – Digitação, Conferência e Análise Crítica 

 

  A coleta semanal deverá ser inserida no sistema duas vezes por semana (às 3ª e 6 ª feiras) e 

conferida imediatamente. Não deixar acumular a digitação, já que agora o volume de dados é muito 

grande. 

Os Supervisores deverão conferir o levantamento de preços a realizar, em cada escritório, 

numa análise das variações de valor de certos produtos. 

 


