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aPReSeNTaÇÃO

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) junto a Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (PROEX) disponibiliza ao público em geral, através do presente documento, 
a 1ª edição do Manual do entrevistador: atuação na busca de informações conjunturais, produzido no âmbito do 
Programa de Extensão Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista, ação de extensão de caráter 
contínuo, coordenada por docentes da Área de Economia e vinculada ao Departamento de Ciências 
Sociais Aplicadas (DCSA) da UESB.

Este documento, em sua primeira edição, visa descrever as rotinas e procedimentos do 
entrevistador no momento da coleta dos preços, sendo esta a etapa básica para todo processo do 
cálculo do IPCA. Nesse sentido, são abordadas as atividades do entrevistador na coleta in loco e 
nas coletas internas.  Também são expostas a necessidade do olhar crítico em relação aos preços; a 
forma como se comportar nos estabelecimentos; a correta aplicação dos formulários de forma que 
seja garantida a fidedignidade e a precisão dos dados e os procedimentos realizados após as coletas.

O entrevistador é um elemento-chave na produção da informação estatística, desempenhando 
uma dupla função: a de pesquisar dados de qualidade, e de representar a UESB junto ao Programa de 
Extensão Indicadores Econômicos. 

Para a confecção deste documento tomou-se por base a metodologia de cálculo utilizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para produção dos Índices de Preços ao 
Consumidor (IPC).



1 INTRODUÇÃO

O conhecimento necessário para o bom desempenhou na coleta de preços inicia-se com a compreensão 

das instruções contidas neste manual. Ressalta-se que a qualidade de uma estatística depende essencialmente 

da precisão dos dados que lhe deram origem, por isso, a coleta de preços é determinante no resultado final dos 

índices produzidos pelo Programa de Extensão Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista UESB. Para 

tanto, deve-se garantir a uniformidade e comparabilidade temporal e espacial das informações coletadas, tendo 

por base o trabalho realizado na pesquisa de campo.

Para a produção dos índices de preços é necessário obter informações sobre os preços do conjunto 

de produtos e serviços de uso mais frequente por parte das famílias. Do rigor e critério na obtenção destas 

informações depende a qualidade do índice. 

A coleta de preços dos produtos e serviços para cálculo dos índices consiste em uma tarefa continua, 

realizada mensalmente, nas áreas de cobertura da pesquisa, ao longo do mês. Para viabilizá-la, a UESB mantém 

equipes de docentes e discentes pesquisadores de campo voltados à coleta de informações necessárias à 

produção dos índices, cabendo à Coordenação e Vice coordenação do Programa de Extensão, a organização 

geral dos trabalhos e a responsabilidade de atualização e aprimoramento de seus conhecimentos, bem como 

de todo o sistema. 

O levantamento sistemático dos preços segue um calendário anual de coleta, no qual o mês apresenta-se 

dividido em quatro períodos, denominados por “remessas”, que correspondem, aproximadamente, ao período 

de uma semana. A cada remessa está alocado um conjunto fixo de estabelecimentos que são visitados sempre 

no mesmo período mensal. 

A cada local/estabecimento corresponde um questionário de coleta de preços, no qual estão descritas 

as características (especificações) dos produtos ou serviços nele investigados. A coleta de preços é realizada 

mediante um conjunto de critérios preestabelecidos, comuns aos grupos do IPCA.

Assim, com o objetivo de garantir a qualidade da informação ao longo do tempo, a UESB estabeleceu 

algumas regras básicas que determinam que cada preço coletado deve corresponder: 

a) exatamente ao produto ou serviço descrito no questionário; 

b) a apenas uma mercadoria; 

c) ao preço de venda à vista, pago em dinheiro ou cheque, realmente cobrado ao público em geral; 

d) no caso de produto: a uma mercadoria disponível para venda, ou seja, toda mercadoria exposta e/ou 

em estoque, desde que seu preço seja conhecido e que a compra possa ser efetuada por qualquer consumidor; e 
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e) no caso de serviço: ao preço, como se o mesmo fosse praticado no momento da coleta. 

Dessa maneira, o entrevistador deverá estar sempre atento as unidades de medida das embalagens, 

pois é prática comum no comércio a alteração das quantidades sem a devida modificação no preço, dando a 

impressão de que se comercializa a mesma quantidade de produto. 

O programa de Indicadores Econômicos em Vitória da Conquista foi implantado por docentes da Área 

de Economia vinculados ao DCSA/UESB. Esses índices econômicos produzidos mensalmente caracterizam-

se como um parâmetro para que a população conquistense possa avaliar seus ganhos, perdas e necessidades 

futuras de aumento de rendimento para manter seu padrão de vida. 

O Manual do Entrevistador, em sua primeira edição, além da apresentação e da  introdução, está estruturado 

da seguinte forma: a segunda seção refere-se aos aspectos metodológicos intrínsecos à  caracterização do 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), as etapas processuais realizadas para cálculo do IPCA, os 

procedimentos realizados no Programa de Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista, instrumento de 

coleta, instruções gerais para a coleta de preços e critérios específicos para a coleta de preços; a terceira seção 

refere-se às  etapas pós-pesquisa de campo; a quarta seção refere-se à produção e divulgação do índice; a quinta 

seção  versa sobre a  divulgação dos resultados do IPCA de Vitória da Conquista.



2 aTUaÇÃO DO eNTReVISTaDOR aNTeS e DePOIS DaS cOLeTaS 
De PReÇOS Na BUSca De INFORMaÇÕeS cONJUNTURaIS

Nessa parte do documento, serão enfatizadas as etapas e os procedimentos de trabalho 
necessários à análise e divulgação dos indicadores de preços, fornecendo uma visão geral do fluxo 
rotineiro de atividades até a liberação dos resultados. 

A Coordenação do Programa de Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista está 
organizada de forma a viabilizar a produção e divulgação dos índices em duas etapas, a saber: 

■ Realização de pesquisas mensais, por estagiários/bolsistas, responsáveis pelo ciclo de 
produção propriamente dito, entendendo-se por produção a execução das etapas de crítica, 
análise, manutenção dos métodos de conservação e controle dos aspectos operacionais e 
divulgação dos resultados; e 

■ Planejamento, e desenvolvimento metodológico, cujo propósito é o aprimoramento dos 
aspectos teórico- conceituais e teórico-processuais do Sistema de Índices. Os docentes da 
UESB buscam novos caminhos no processo de produção das estatísticas, o aperfeiçoamento 
conceitual e metodológico e o aperfeiçoamento profissional das equipes. Destaca-se, 
também, a atuação na documentação das pesquisas. 

O Programa de extensão é operado, rotineiramente, interligando-se os elementos básicos 
anteriormente mencionados e adicionando-lhes as atividades de elaboração de relatórios numéricos de 
apresentação dos resultados e relatórios explicativos, contendo uma análise conjuntural dos principais 
resultados. Os relatórios numéricos e os explicativos elaborados por docentes/discentes do Programa 
de Extensão, imediatamente após a liberação dos resultados, são divulgados pela UESB.

2.1 CARACTERIZAÇÃO: ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA)

2.1.1 Objetivo

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido mensalmente pelo Programa de 
Indicadores Econômicos da UESB, foi criado com o objetivo de oferecer a variação dos preços 
dos produtos, bens e serviços para o público final. Esse índice constitui-se na medida-síntese do 
movimento de preços de um conjunto de mercadorias/serviços, chamada “cesta de mercadorias e 
serviços”, representativo de um determinado grupo populacional, em determinado período de tempo.
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2.1.2 Período de coleta

IPCA é considerado o índice oficial de inflação do país. O período de coleta de preços para 
compor esse índice vai do 1º ao último dia útil de cada mês.

2.1.3 População-Objetivo

O índice nacional reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários 
mínimos. Essas famílias residem  nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém, Distrito Federal, Goiânia e, 
no caso do índice calculado pela UESB, no município de Vitória da Conquista, Bahia.

2.1.4	Abrangência	Geográfica

 A pesquisa é realizada na cidade de Vitória da Conquista.

2.1.5 critérios Pré-estabelecidos na coleta de preços
 
A coleta de preços é realizada mediante um conjunto de critérios preestabelecidos, com o 

objetivo de garantir a qualidade da informação ao longo do tempo, que determinam o que cada preço 
coletado deve corresponder:

i.     Exatamente ao produto ou serviço descrito no questionário;
ii.    À apenas uma mercadoria;
iii.   Ao preço de venda à vista, pago em dinheiro, realmente cobrado ao público em geral;
iv.   No caso de produto: à uma mercadoria disponível para venda, ou seja, toda mercadoria 

exposta e/ou em estoque, desde que seu preço seja conhecido e que a compra possa ser efetuada por 
qualquer consumidor; e

v.    No caso de serviço: ao preço, como se o mesmo fosse praticado no momento da coleta.               

2.1.6 cálculo dos Índices

O IPC é calculado a partir dos resultados dos subitens, tipos e subtipos utilizando-se a média 
aritmética ponderada.  Dessa forma, as funções de crítica, análise e divulgação de resultados serão 
descritas nesta parte, propiciando uma visão geral do fluxo mensal de produção dos índices de preços 
ao consumidor.

2.1.7 Periodicidade de coleta e Divulgação 

É orientada por um calendário mensal de coleta, distribuído em quatro semanas, correspondendo 
a cada uma delas um conjunto predeterminado e fixo de estabelecimentos. Cada estabelecimento é 
pesquisado uma vez ao mês, e na mesma semana. A depender do tipo de estabelecimento, além da 
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semana, devem ser mantidos o dia e a hora da coleta. O período de coleta do IPC de Vitória da 
Conquista estende-se do 1º ao 30º dia do mês corrente. Entenda-se como mês de referência aquele 
que se realiza a coleta de dados (mês atual).

A cada local/informante corresponde um questionário de pesquisa, no qual estão descritas as 
características (especificações) dos produtos ou serviços nele investigados. A divulgação do IPCA é 
divulgada no município até o dia 10 do mês subsequente.

2.2 ETAPAS PROCESSUAIS REALIZADAS PARA CÁLCULO DO IPCA  

2.2.1 análise de Preços 

Define-se a análise de preços como o conjunto de atividades que visam avaliar os dados de campo, 
quantitativa e qualitativamente, aceitando-os, rejeitando-os ou ratificando-os, com fundamentação no 
conhecimento de mercado, na confirmação junto ao campo e em critérios estatísticos. 

As equipes de análise, responsáveis diretamente pela validação dos preços, são constituídas por 
docentes/ discentes designados para o desenvolvimento de atividades relacionadas a um conjunto de 
bens e serviços que lhes são atribuídos. 

Esses estagiários/bolsistas atuam, ainda, na busca de informações conjunturais que justifiquem 
o movimento dos preços; nos estudos periódicos das séries históricas de preços; na manutenção 
das bases cadastrais, identificando a necessidade de reposição dos locais da amostra, bem como a 
necessidade de revisão das especificações dos produtos e serviços; na elaboração de documentos e 
textos técnicos relativos ao aperfeiçoamento do Programa em conjunto com a Equipe de Planejamento 
(docentes); nas reciclagens e treinamentos das equipes de campo. Enfim, na execução de todas as 
tarefas inerentes ao conjunto de bens e serviços sob sua responsabilidade. 

Essas equipes (estagiários/bolsistas) estão divididas por grupos, cada um responsável pela 
análise das informações referentes aos itens dos seguintes grupos: alimentação e bebidas; habitação; 
artigos de residência; vestuário; transportes; saúde e cuidados pessoais; despesas pessoais; educação; 
e comunicação. 

Para o entendimento do processo de análise, é necessário perceber que simultaneamente a ele 
ocorrem outras rotinas que o fundamentam e contribuem para a manutenção do elevado nível de 
qualidade do índice. 

Constituem-se, principalmente, na orientação permanente das equipes de campo, a constante 
solicitação de informações e esclarecimentos, acompanhamento das instruções,  manutenção dos 
cadastros de produtos e locais, e na promoção de encontros entre as equipes de campo e de análise, 
onde os problemas são discutidos e as soluções obtidas em conjunto. 

Ao que se refere, especificamente, à análise de preços, há duas etapas descritas a seguir: 

2.2.2 acompanhamento conjuntural 

O acompanhamento conjuntural consiste no registro contínuo de informações referentes aos 
preços dos subitens e de informações conjunturais que subsidiam a avaliação dos dados, tais como: 
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■ reajustes de preços;
■ distribuição controlada do produto;
■ características de comercialização na época (período de safra e entressafra);
■ sazonalidade do produto etc. 
Todas essas informações auxiliam os docentes/ discentes, que fazem parte do Programa, no 

preparo de relatórios, os quais serão, posteriormente, difundidos entre os demais, possibilitando, assim, 
um conhecimento prévio do comportamento de preços de cada componente do índice, naquele período. 

As fontes básicas dessas informações são: internet, jornais, relatórios de campo, publicações de 
órgãos especializados, portarias, documentos oficiais etc. 

2.2.3 análise e crítica 

A análise, propriamente dita, tem início a partir do processamento de cada indicador ou 
indicadores correspondentes ao mesmo período de referência. Simultaneamente a esta etapa, dá-se o 
processamento da primeira crítica dos dados, denominada crítica estatística. 

Essa crítica consiste em identificar as observações díspares da série histórica, a partir de critérios 
objetivos, consubstanciados em procedimentos e ferramentais estatísticos. A crítica exclui, de forma 
automática, os preços considerados muito atípicos e aponta outros para serem avaliados. 

Após o processamento da crítica, as informações obtidas em campo são reorganizadas no 
relatório, de modo a possibilitar uma visão completa dos dados de cada agregado do índice, isto é, de 
todos os preços e/ou mensagens dos produtos que compõem um subitem.

Dispõe-se, ainda, de um conjunto de estatísticas descritivas, que dão uma visão mais agregada 
do comportamento dos preços criticados e não criticados. O relatório no formato de planilha em 
Excel, além de permitir a comparação dos preços entre locais e produtos, em dois meses, fornece 
estatísticas no nível de produto e subitem. Esses recursos, juntamente com as informações referentes 
aos mercados varejistas, as análises de conjuntura e  séries históricas de preços do Programa, propiciam 
os meios para fundamentação da tarefa de análise. 

Acrescenta-se que a análise de um mês está associada ao mês anterior, ou seja, o exame dos 
preços do mês atual tem, também, como parâmetro de comparação os preços do mês anterior. Além 
disso, a fim de avaliar a evolução do preço, dentro do período corrente do índice, mantém-se, ainda, 
a comparação dos níveis de preços ao longo das quatro remessas do mês corrente. 

Finalmente, ressalta-se que o conjunto de preços informados no mês corrente é cuidadosamente 
analisado, não existindo mecanismo de alteração de preços quando eles se tornarem base no mês 
seguinte. 

2.2.4 Tipos de Relatórios para Divulgação do IPca 

O Programa de Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista elabora diversos estudos 
analíticos dos índices, em geral, de caráter explicativo dos resultados e de análise conjuntural sobre 
movimento de preços no município de Vitória da Conquista. 
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Dentro desse contexto, como produto final da tarefa de análise, e após a liberação do conjunto 
de resultados, são produzidos relatórios a eles referidos. O conjunto de resultados, bem como os 
relatórios, são os instrumentos mais utilizados para a divulgação dos índices. 

Existem dois tipos de relatórios divulgados sistematicamente: relatórios numéricos, que 
apresentam os resultados locais e estaduais; e relatórios de comentários gerais sobre os resultados dos 
índices. A seguir, apresentam-se, em linhas gerais, suas estruturas, conteúdos e objetivos. 

■ Relatórios numéricos 
Após a conclusão dos índices, são emitidos, automaticamente, dois tipos de relatórios, que 

apresentam informações numéricas sobre os resultados do mês e os acumulados referentes ao 
semestre, ao ano e 12 meses, tanto no nível local, quanto nacional: Relatório de Índice e Relatório 
de Resumo Comparativo Nacional. Os dois diferem quanto a configuração e quanto as variáveis 
informadas. 

■ O Relatório de Índice
 Emitido localmente, separadamente, traz informações sobre os ponderadores, número-índice, 

variação mensal, índice acumulado no semestre e índice acumulado no ano, tanto para o mês corrente, 
quanto para o mês-base, possibilitando, assim, um estudo comparativo entre dois períodos de tempo, 
além de outros estudos eventuais. 

O Relatório de Resumo comparativo Nacional é único para as áreas pesquisadas, permitindo 
uma visualização dos resultados no nível nacional, ou melhor, uma análise de comportamento de 
mercado entre as áreas, simultaneamente. Todos esses relatórios são instrumentos de trabalho para os 
docentes/discentes da Coordenação do Programa de Indicadores Econômicos.

2.3  PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PROGRAMA DE INDICADORES ECONÔMICOS 
DE VITÓRIA DA CONQUISTA

2.3.1 Treinamento de pesquisadores/entrevistadores

O conhecimento necessário para o bom desempenho na coleta de preços inicia-se com a leitura e 
compreensão das instruções contidas neste manual. Considera-se que a qualidade de uma estatística depende 
essencialmente da precisão dos dados que lhe deram origem, por isso, a coleta de preços é determinante 
no resultado final dos índices produzidos pelo Programa de Extensão Indicadores Econômicos de Vitória 
da Conquista. Para tanto, deve-se garantir a uniformidade e comparabilidade temporal e espacial das 
informações coletadas, tendo por base o trabalho realizado na pesquisa de campo.

Dessa forma, sequencial, faz parte desse processo o treinamento de um novo entrevistador. 
Nesse propósito, o estagiário/bolsista acompanha um mais experiente durante alguns dias e 
observa atentamente como ele procede em campo, tirando suas eventuais dúvidas. Após essa fase, o 
coordenador do programa dará um parecer se esse entrevistador esta ou não preparado para exercer 
as atividades de campo.
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2.3.2 Distribuições de atribuições e Rotinas do entrevistador

Cada entrevistador fica responsável por um dos 09 (nove) grupos que compõe IPCA: Alimentos 
e Bebidas; Habitação; Artigos de Residência; Vestuário; Transportes; Saúde e Cuidados Pessoais; 
Despesas Pessoais; Educação e Comunicação. 

Cabe salientar que o entrevistador é o representante da UESB junto ao Programa de Indicadores 
Econômicos de Vitória da Conquista. Sendo assim, o uso do documento de identificação (crachá) é 
obrigatório.

No desenvolvimento de suas atividades, o entrevistador deve, sempre, identificar-se junto aos 
informantes (estabelecimentos) usando roupas adequadas, evitando usar short, camisetas de times de 
futebol, camiseta regata, chinelos, boné, saia, roupas decotadas, etc. Recomenda-se identificar-se com 
o seu crachá, a fim de dar ao informante a segurança de estar tratando com uma pessoa credenciada para 
realizar a pesquisa do Programa. A perda ou extravio do crachá deve ser imediatamente comunicado 
ao coordenador do Programa de Indicadores Econômicos.

Nesse sentido, a finalidade nessa seção é transmitir as rotinas e procedimentos necessários para 
o acompanhamento de todas as etapas de produção dos índices referentes aos grupos do IPCA sob 
sua supervisão. Abaixo segue as rotinas individuais de cada entrevistador, e posteriormente, as rotinas 
para supervisão do seu respectivo grupo.

2.3.3 Rotinas para Organização de Formulários e o acompanhamento de cronograma 
Individual do entrevistador

São atividades inerentes à função de entrevistador: 

■ Ter conhecimento de todas as pesquisas distribuídas no cronograma mensal de pesquisa;
Conferir/atualizar os dados cadastrais e imprimir o formulário de pesquisa (sem salvar 
alterações); 

■ Revisar e imprimir os formulários para a realização da coleta de preços; 
Manter sempre atualizada a impressão de formulários, com antecedência de uma semana, 
que deverão ser arquivados na pasta de atividades individuais do entrevistador;

■ Revisar o roteiro diário dos locais a serem pesquisados; 
Localizar corretamente cada local a ser pesquisado; 
Quando a pesquisa for in loco e com utilização de transporte da UESB verificar local e 
horário onde pegará o mesmo;

■ Em caso de atraso do carro no local de embarque, após 15minutos de atraso, a partir do 
horário previsto, avisar à coordenação para devidas providências;

■ Realizar a coleta de preços seguindo rigorosamente as instruções e critérios de pesquisa; 
■ Depositar os questionários corretamente preenchidos com  os formulários de pesquisa na 

pasta do (a) responsável pela digitação de preços; 
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■ Fazer verificações da coleta (principalmente das pesquisas realizadas por telefone e e-mail), 
registrando as informações coletadas no formulário. Os formulários deverão ser retirados da 
pasta do entrevistador para depósito na pasta de coleta de preços somente após o registro de 
todos os dados referentes à pesquisa sob sua responsabilidade; 

■ Comunicar ao supervisor de grupo os problemas encontrados no formulário de pesquisa via 
relatório, e outros referentes ao seu grupo, quando necessário. A comunicação deverá ser 
depositada na pasta específica de supervisão de grupo mantida no arquivo (gaveta).

2.3.4 aspectos importantes a serem considerados pelo entrevistador quando se faz a pesquisa

■ Estar seguro de que o preço coletado corresponde ao produto que se encontra descrito no 
formulário;
■ Coletar preço de produtos cobrado ao público geral;
■ Coletar preço presente, isto é, preço do produto no momento da pesquisa;
■ Coletar o preço de venda à vista; e
■ Não fazer conversão de unidade de medida.

2.3.5 Orientações para acompanhamento de pesquisa mensal por grupo do IPca

São atividades inerentes à função de Supervisor:
■ Acompanhar o cronograma de pesquisa mensal observando todas as atividades relacionadas 

ao grupo sob sua supervisão;
■ Incluir nos formulários do grupo, quando for o caso, os critérios de pesquisa específicos de 

cada caso, em destaque no topo do documento;
■ Revisar periodicamente os formulários do grupo verificando se estão em conformidade com 

a planilha de entrada de dados (PC,) mantendo o cabeçalho sem preenchimento para acesso 
dos entrevistadores;

■ Observar na pasta individual dos entrevistadores se todos os formulários de pesquisa do 
grupo foram impressos corretamente e com antecedência mínima para conferência; 

■ Verificar se o formulário foi devolvido, devidamente preenchido, na data especificada no 
cronograma e se o mesmo foi depositado corretamente na pasta do (a) digitador (a); 

■ Observar na Planilha de entrada de dados (PC) do grupo, periodicamente, se os preços 
coletados foram digitados. Caso haja preços não digitados, comunicar à Coordenação do 
Programa para que seja  verificado;

■ Verificar se a pasta de crítica do grupo está atualizada. Caso haja formulários para crítica que 
estejam acumulados, comunicar à Coordenação do Programa para redistribuir a atividade;

■ Revisar periodicamente a pasta de supervisor de grupo para verificar se há pendências 
dos grupos sob sua responsabilidade a serem resolvidas. Caso haja, comunicar sempre à 
Coordenação do Programa para obter autorização para realizar as alterações sugeridas; 
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■ Ao finalizar o mês, recolher no arquivo do mês atual (gaveta) todos os formulários do 
grupo e arquivá-los na pasta de arquivo dos meses anteriores (armário) por mês, nome de 
estabelecimento e em ordem alfabética; 

■ Elaborar e publicar o boletim mensal do grupo sob orientação da coordenação do programa.
Cabe observar, que o processo de supervisão de grupo é apenas para crítica e conferência de 
atividades. Sendo identificada qualquer inconsistência nesse processo, o supervisor deverá 
comunicar de imediato à Coordenação do Programa para que sejam tomadas providencias 
cabíveis.     

 
2.3.6 contato do entrevistador com o Informante

O Programa de Indicadores Econômicos entrega antecipadamente, a cada estabelecimento, 
uma carta de apresentação solicitando a autorização para realização da pesquisa.  Nesse sentido, só é 
realizada   as pesquisas nos estabelecimentos parceiros. 

A conversa falada pelo entrevistador deve ser cordial e direcionada para a pesquisa, evitando 
assuntos alheios que a distancie do objetivo central. Assim, deve estar consciente da importância 
do trabalho que realiza para transmiti-las nos contatos com os informantes. Também, deve estar 
preparado para esclarecer (sempre que necessário) sobre os objetivos da pesquisa. 

Quando houver resistência do informante em prestar as informações, cabe ao entrevistador 
tentar convencê-lo com cortesia, mostrando-lhe a importância de sua participação para a formação 
do IPCA do município e destacando a garantia do sigilo em relação às informações coletadas. Sempre 
que houver problemas no contato com o informante, o entrevistador deverá recorrer à coordenação.

2.3.7 entrevistador: Sigilo das Informações

 É essencial que o entrevistador se conscientize de que o seu trabalho exige a guarda sigilosa 
das informações inerentes à pesquisa. Todas as informações que são prestadas para as pesquisas do 
Programa de Extensão Indicadores Econômicos têm caráter confidencial e só podem ser utilizadas 
para fins estatísticos, ou seja, sem qualquer possibilidade de identificação pessoal. Existe, portanto, a 
garantia da inviolabilidade das informações.

 O entrevistador não deve permitir que pessoa não autorizada pelo Programa o acompanhe 
quando estiver realizando a pesquisa. O entrevistador também não deve abordar os clientes do 
estabelecimento, bem como oferecer informações sigilosas, em nenhuma hipótese. O entrevistador 
deve adotar uma postura discreta em relação a fatos sobre os informantes e não permitir que os 
questionários e anotações sejam vistos por pessoas estranhas ao serviço que realiza. 

Nesse sentido, não é permitido:
■ Entregar os formulários incompletos, ilegíveis, amassados e/ou sujos;
■ Cansar o informante com conversas desnecessárias;
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■  Influenciar a resposta do informante insinuando determinada resposta;
■  Mencionar fatos e/ou preços de outros estabelecimentos pesquisados;
■  Deixar o informante constrangido diante de terceiros;
■  Ir para a pesquisa em horário inadequado ao informante;
■ Não realizar atividades concomitantes, tais como políticas, religiosas, vendas de produtos, 

propaganda de qualquer natureza, ou quaisquer atividades que fujam da função do 
entrevistador;

■ Fazer uso do cargo para obter favorecimento para si ou para outrem;
■ Delegar suas tarefas, procurar ajuda ou estar acompanhado em seu trabalho por pessoas não 

autorizadas;
■ Pleitear, solicitar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, ou 

vantagem de qualquer espécie para si ou para outros (como exemplo: pedir brindes, amostras 
grátis, passagens, etc.);

■ Fumar durante a realização da pesquisa.

2.3.8 O entrevistador na coleta de Preços

É de responsabilidade do entrevistador ter conhecimento de todas as suas pesquisas distribuídas 
no cronograma mensal, e se atentar ao horário e local para pegar o transporte (quando houver).

2.4 INSTRUMENTO DE COLETA

Nesta parte encontra-se a descrição do formulário de coleta de preços ao consumidor, 
instumento principal de coleta e a descrição do relatório do entrevistador, que realiza a coleta.

2.4.1 Formulário de coleta

 É usado para a coleta contínua de preço dos produtos e serviços componentes da estrutura 
do indicador econômico O formulário deve ser impresso com antecedência pelo entrevistador 
responsável. Para cada produto ou serviço descrito no formulário, apenas um preço deve ser coletado 
por local. Segue abaixo o modelo de formulário do grupo Vestuário.

               O formulário divide-se em três partes:
■ Identificação do estabelecimento, do entrevistador responsável,  data e hora da coleta;
■ Identificação do produto ou serviço seguido do campo destinado ao preço coletado.
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Quadro 1: Formulário do grupo Vestuário (IPCA-V)
IPCA-VESTUÁRIO
ESTABELECIMENTO:
DATA:                                                                                            HORA:
ENTREVISTADOR:
CONTATO: 
END.: 
DATA:                                                                                            

Itens PRecO
caLÇa cOMPRIDa FeMININa
Calça Jeans Casual (reta)
Calça Jeans Skinny ou Slim
Calça de Alfaiataria (social)
Calça Legging
Calça Flare

Fonte: Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista.

Nesta pesquisa do grupo Vestuário, é necessário coletar o menor preço dos produtos, e o mais 
vendido, para, por fim, calcular a média do mesmo. 

2.4.2	Apresentaçāo	e	Preenchimento	do	Relatório	do	Entrevistador	

Relatório do entrevistador: utilizado para registrar informações adicionais obtidas na pesquisa, 
como: promoção; falta temporária; não é comercializado; mudança de unidade/gramagem; mudança 
de embalagem; sem preço; descrição incompleta e outros (a especificar). No Relatório do Entrevistador 
vale salientar acerca dos campos: 

a.	 Alteração	 na	 identificação	 do	 estabelecimento: destinada ao registro correto dos 
elementos da identificação do local, como nome e endereço, desde que haja necessidade de alteração;

b. Informações Gerais: reservada ao registro de qualquer outra informação relevante sobre a 
coleta no local, tais como:

■ Registro da data e percentual do reajuste dos serviços públicos para que se possa calcular o 
aumento proporcional;

■ Outras informações relevantes.
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Segue abaixo modelo do Relatório do Entrevistador:

Quadro 2: Relatório do Entrevistador
Relatório do entrevistador

Nome do estabelecimento: código:
endereço: Bairro:
Supervisor: Data:

aLTeRaÇÃO Na IDeNTIFIcaÇÃO DO eSTaBeLecIMeNTO

PRODUTO eSPecIFIcaÇÃO cÓDIGO/ MeNSaGeM MOTIVOS
CÓDIGO 1 Promoção (      )
CÓDIGO 2 Falta temporária (      )
CODIGO 3 Não é comercializado (      )

CODIGO 4 Mudança de unidade/
gramagem (      )

CODIGO 5 Mudança de embalagem (      )
CODIGO 6 Sem preço (      )
CODIGO 7 Descrição incompleta (      )
CODIGO 8 Outros - especificar (      )

INFORMaÇÕeS GeRaIS

entrevistador
Fonte: Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista.

Alteração na identificação do estabelecimento é registrada em todos os casos em quem há 
alteração na identificação dos estabelecimentos pelos seguintes motivos:

■ Estabelecimento vago ou fechado temporariamente;
■ Fim das atividades do estabelecimento (falência);
■ Recusa.
No relatório do entrevistador, as mensagens de campo são transmitidas por meio de códigos 

numéricos caracterizando situações específicas.

Tipos de mensagem
■ Promoção (código 1): é registrada a mensagem e coletado o preço quando for verificado 

que o produto ou serviço está com preço em oferta ou promoção no local. Se o preço não 
estiver informado com desconto, o cálculo é feito pelo informante ou pelo entrevistador. 

■ Falta temporária (código 2): é registrada apenas a mensagem quando o produto ou serviço 
é comercializado no local, mas está em falta temporária, exceto para a coleta de aluguel e 
condomínio.
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■ Não é comercializado (código 3): é registrada apenas esta mensagem quando o produto 
não é comercializado no local ou quando o serviço não é realizado. Esta mensagem só 
é registrada somente quando houver certeza que o produto ou serviço não irá mais ser 
comercializado.

■ Mudança de unidade/gramagem (código 4): ocorre quando um produto tem a gramagem 
alterada. Exemplo: biscoito cream cracker alterou a embalagem de 500g para 400g e não 
alterou o preço.

■ Mudança de embalagem (código 5): ocorre quando um produto muda de embalagem 
definitivamente. Exemplo: óleo de cozinha (lata) mudou para garrafa (pet).

■ Sem preço (código 6): é registrada apenas quando o produto é encontrado vinculado a 
algum tipo de brinde ou acréscimo de gramagem. Exemplo: shampoo Dove leve 300 ml e 
pague 250 ml.

■ Descrição incompleta (código 7): é registrada apenas quando um produto descrito no 
questionário de campo leva a identificar dois ou mais produtos com preços diferentes no 
local. Significa que a descrição deveria ser completa de forma a identificar um único produto, 
mas falta alguma característica determinante. Sempre que um produto ou serviço apresentar 
omissão de características, o fato é avaliado pela equipe de campo através da verificação do 
produto mais comercializado que será indicado no cadastramento. Ao registrar a mensagem 
no questionário, as descrições completas dos produtos identificados com preços diferentes 
são anotadas no Relatório do Entrevistador, assinalando o produto mais comercializado. 
exemplo: azeitona Verde Palmeiron – 1 kg – Qual embalagem?

Se a “Azeitona verde Palmeiron – 1kg” é encontrada em lata e também na embalagem de vidro, 
e se os preços são diferentes entre esses dois produtos, apenas a mensagem é registrada no formulário 
do local. Significa que falta a característica “embalagem” para que a descrição se torne completa. 
Pelo preço do produto que faz parte da coleta, e imediatamente coloca-se o tipo de embalagem no 
questionário. 

Assim, as descrições completas dos produtos identificados e seus respectivos preços são 
anotados no Relatório do Entrevistador da seguinte forma:

azeitona verde com caroço, etti, vidro – 1kg R$ 11,80
*azeitona verde com caroço, etti, lata – 1kg R$ 11,10
■ Outros (código 8): são registradas ocorrências que não se enquadram nas citadas acima, 

nestes casos, há a necessidade de especificar a referida ocorrência com riqueza de detalhes.

2.5 INSTRUÇÕES GERAIS PARA A COLETA DE PREÇOS

Nesta seção encontram-se as instruções gerais aplicadas durante a realização da coleta de preços, 
bem como os conceitos básicos.
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2.5.1 Local

É a unidade de pesquisas consideradas para a coleta de preços, abrangendo estabelecimentos 
comerciais, concessionárias de serviços públicos, seguradoras, instituições financeiras, etc. Cada local 
é pesquisado uma vez por mês definido pelo calendário mensal da pesquisa.

Em casos específicos, a pesquisa será realizada através do site, por e-mail, por telefone ou 
WhatsApp do estabelecimento. Sempre que houver impedimento para a realização da coleta, o motivo 
é registrado no Relatório do Pesquisador.

2.5.2 Impedimentos para a Realização da coleta de Preços

Sempre que houver impedimento para a realização da coleta, o motivo é registrado no Relatório 
do Entrevistador.

São considerados fatores de impedimentos para a realização da coleta:
i.    Informante não localizado;
ii.   Não autorizado pelo responsável do estabelecimento;
iii.  Mudança de endereço quando avaliada a impossibilidade de pesquisa;
iv.   Mudança de ramo da atividade;
v.   Local fechado temporariamente;
vi.  Local fechado definitivamente ou demolido.
Quando há mudança de endereço o entrevistador deverá informar os novos dados cadastrais 

em Relatório do Entrevistador, e atualizar o formulário.

2.5.3 Produto ou Serviço

Um produto ou serviço constitui-se no objeto de pesquisa para o qual o preço é coletado. Esses 
são identificados através de sua descrição. Apenas os produtos ou serviços descritos no formulário 
de um estabelecimento são objetos de pesquisa. Na ausência de um deles, nenhum outro pode ser 
pesquisado no seu lugar.

Em um local pesquisado 1 (um) ou mais produtos e serviços, que se encontram organizados nas 
páginas do formulário conforme o tipo de descrição. O tipo de descrição – completa ou incompleta 
– determina o número possível de preços a coletar para um produto ou serviço em cada local. Esses, 
estão condicionados às possíveis formas de apresentação e frequência de disponibilidade do produto 
no mercado e, aos quais, correspondem os procedimentos particulares na seleção dos produtos a 
serem cadastrados.

A especificação	completa compreende todas as características determinantes do preço do 
produto pesquisado, descrevendo o produto de forma a individualizá-lo entre outros semelhantes, e 
assim, estará associado apenas a um único preço. 
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Na especificação acima, para cada produto e serviço deverão ser estabelecidos os tipos, marcas 
e unidades de medida, com maior frequência de oferta, nos estabelecimentos pesquisados. Por meio 
deste processo de especificação garante-se que os preços pesquisados, ao longo do tempo, refiram-se 
sempre ao mesmo produto, vide Quadro 3. 

Quadro 3: Especificação completa
DeScRIÇÃO DO PRODUTO eSTaBeLecIMeNTOS
aLIMeNTOS e BeBIDaS

a B c D eALIMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO 
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
ESPAGUETE DONA BENTA, 500g
AÇÚCAR CRISTAL CAETÉ, 500
LEITE INEGRAL ITAMBÉ, PACOTE 500 G
ESPAGUETE SEMOLINHA BAHIA, 500g

Fonte: Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista.
   
A especificação	incompleta	ou abrangente é utilizada pelo IBGE (2013) para o caso de alguns 

produtos caracterizados por constantes alterações e/ou por serem comercializados em uma grande 
variedade de modelos, tipos, tamanhos e qualidade, dificilmente identificados de forma completa. 
Esse tipo de classificação consiste em descrever o produto sem levar em conta algumas características 
determinantes do preço, com isso, mais de um produto se enquadra em uma mesma especificação. 

  Este valor é atribuído ao produto definido de forma abrangente, sendo definidos procedimentos 
para a coleta, que levam em conta o registro dos preços dos produtos de menor preço, mais vendidos, 
mais caros e outros, contemplados na especificação incompleta, vide Quadro 4.

Quadro 4: Especificação incompleta
IPca-VeSTUÁRIO

ESTABELECIMENTO:
DATA:                                                                                            HORA:
ENTREVISTADOR:
CONTATO: 
END.: 
cRITÉRIO De PeSQUISa: calcular média do menor preço dos produtos, e o mais vendido

VeSTUÁRIO
Itens Menor preço Mais vendidos Média

caLÇa cOMPRIDa FeMININa    
Calça Jeans Casual (reta)    
Calça Jeans Skinny ou Slim    
Calça de Alfaiataria (social)    
Calça Legging    

Fonte: Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista.
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No momento em que é realizada a pesquisa de incidência de marcas junto aos diversos 
estabelecimentos amostrados, são detalhadas as marcas, tipos e unidades de medida de cada produto 
que resulta no detalhamento e atualização ao nível do subitem na estrutura de ponderação adaptada 
para o IPCA de Vitória da Conquista. Como critério geral, são selecionadas as marcas mais ofertadas 
nos locais que compõem a amostra previamente estabelecida. 

2.5.4 O conteúdo do cadastro dos produtos

Segundo o IBGE (2013), os principais dados que se associam ao produto cadastrado são:

■ Código do produto, em seus diversos níveis de agregação;
■ Descrição do produto, tal como utilizada no questionário eletrônico para a coleta de preços;
■ Quantidade de preços a serem coletados em cada local; e
■ Identificação da população-objetivo que consome o produto.
O cadastro de produtos contém, portanto, todos os dados que, associados ao cadastro de 

informantes, permitem a coleta de preços.

2.5.5 cadastro de produtos ou serviços

Em consonância com o que estabelece o IBGE (2013), a representatividade do conjunto dos 
produtos ou serviços que compõem o cadastro deve abranger a totalidade dos produtos consumidos 
pela população a que o índice se refere. Assim, o cadastro dos produtos é originado a partir da relação 
dos subitens componentes da estrutura de pesos de cada área e de cada faixa de rendimento. 

No caso do IPCA de Vitória da Conquista, a definição dos produtos é realizada a partir de uma 
pesquisa para identificação do nível ideal de descrição, capaz de viabilizar a coleta caracterizando os 
níveis de especificação utilizados na coleta de preços. 

A partir do levantamento dos locais de pesquisa, realiza-se entrevista com o objetivo de 
relacionar os produtos e serviços com maior incidência, conforme o exemplo:
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Quadro 5: Detalhamento de incidência de marcas que compõem o subitem “Massas” 
do grupo “Alimentos e bebidas” do IPCA-AB de Vitória da Conquista

DeScRIÇÃO DO PRODUTO eSTaBeLecIMeNTOS PeSQUISaDOS1

INcIDÊNcIa 
DOS 

PRODUTOS

aLIMeNTOS e BeBIDaS

a B c D e F G H I J K
ALIMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO 
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Farinhas, féculas e massas
Massas
ESPAGUETE DONA BENTA, 500g 1 1 2
ESPAGUETE VITARELA FINO, 500g 1 1 2
ESPAGUETE BRANDINI Nº 8, 500g 1 1 1 1 1 1 1 7
ESPAGUETE RENATA, 500g 1 1
ESPAGUETE SEMOLINHA BAHIA, 500g 1 1
ESPAGUETE GALO Nº 8, 500g 1 1 2
ESPAGUETE PAULISTA Nº 8, 500g 1 1 1 1 4
ESPAGUETE SANTA AMÁLIA Nº 8, 500g 1 1 1 1 1 1 6
ESPAGUETE PETY BOM Nº 8, 500g 1 1 1 1 1 1 1 7

Fonte: Folha Sumário da pesquisa de produtos e marcas do projeto Indicadores Econômicos de Vitória da Conqista.
1   Estabelecimentos pesquisados: A – Sáo José ; B – HiperBompreço; C – Rondelli; D – Chame Chame; E – Dinani; F – Santo Antônio; 

G – GBarbosa; H – Modelo; I – São Geraldo; J – São Luiz; K – Nossa Senhora Aparecida.

A visita aos estabelecimentos possibilita a verificação das marcas de produtos com maior 
incidência entre os estabelecimentos, sendo este o principal critério de inclusão dos diversos produtos 
na amostra selecionada para compor o questionário de coleta de preços, assim como para reavaliar e 
atualizar essa amostra quando, em novas visitas, for constatada essa necessidade.

2.6 CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA A COLETA DE PREÇOS

Em razão das particularidades de um conjunto de produtos ou serviços ou, ainda, de locais, são 
adotados alguns critérios diferentes daqueles contidos nas instruções gerais.  Trata-se de:

2.6.1 Mensalidades:
             
São serviços cujo preço se refere a um pagamento mensal, bem como:

■ Aluguel;
■ Condomínio
■ Plano de saúde;
■ Clubes;
■ Cursos pré-vestibulares;
■ Curso Ensino superior;
■ Curso Ensino médio;
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■ Curso Ensino fundamental;
■ Curso Ensino superior;
■ Cursos de idiomas, computação, pré-vestibular e outros
O preço coletado é:
■ correspondente ao valor do mês anterior ao mês de referência da pesquisa;
■ correspondente ao valor pago à vista, sem acréscimos ou descontos especiais, isenta de taxas 

extras, impostos ou tarifa etc.
■ independente do pagamento ter sido efetuado ou não por ocasião da coleta.

2.6.2 Serviços Públicos

■ Para os serviços abaixo relacionados:
■ Taxa de água e esgoto;
■ Botijão de gás;
■ Energia elétrica;
■ Ônibus urbano;
■ Ônibus intermunicipal e interestadual;
■ Táxi;
■ Passagens aéreas;
■ Telefone fixo;
■ IPVA;
■ IPTU;
■ E outros 

 Vale ressaltar que em cada formulário estão descritos os respectivos critérios de pesquisa, e 
suas devidas orientações. Nesse sentido, é necessária toda atenção do entrevistador, a fim de que 
realize os procedimentos certos a depender de cada tipo de pesquisa e, aliado a isso:

■ Manter-se informado, consultando jornais locais, internet para acompanhar as noticias diárias;
■ Havendo alteração de preços o informante devera ser contatado de imediato, com a finalidade 

de confirmar as informações, os percentuais de variação e a data da vigência;
■ Pesquisar a Portaria que determinou o reajuste e demais informações. 

2.6.3	Coleta	de	Preços	de	Produtos	Específicos	

■ IPVa e IPTU
Tratando-se de impostos, esses são reajustados e cobrados anualmente. Os preços são obtidos 

por meio de portarias ou ofícios que estipulam os valores em percentuais de reajustes, além da data e 
inicio dos pagamentos.

■ Planos de Saúde  
O valor a ser coletado está relacionado às faixas etárias relacionadas no questionário. Caso haja 

desdobramento de alguma dessas faixas o pesquisador deve comunicar imediatamente ao supervisor 
responsável.
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■ condomínio
O valor coletado é referente às despesas ordinárias (água, energia de uso comum, salários de 

funcionários, produtos de limpeza, fundo de reserva, etc.). Excluem-se as despesas extras ordinárias 
de caráter temporário para fins de reforma, por exemplo. 

■ Seguradora
Os preços coletados referem-se ao perfil do segurado e a data em que estiver sendo realizada 

a coleta. Sabe-se que apenas o modelo/ano do veículo é insuficiente para se estabelecer um preço 
de seguro, hoje é levado em conta o perfil do assegurado que deve ser o mais detalhado possível, 
informando número de CPF, endereço, e-mail, telefone, conforme Quadro 6.

Existem coletas de preços direto do site da seguradora, e também, coletas de preços realizadas 
via e-mail e/ou telefone. Neste caso, o procedimento é personalizado. No dia agendado para a 
pesquisa, envia-se para o endereço de e-mail cadastrado a solicitação de preços, enviando em anexo o 
formulário e o perfil do respectivo estabelecimento.

Vale salientar que estas pesquisas são necessárias do acompanhamento diário, afim de que o 
retorno do estabelecimento não ultrapasse as datas de fechamento do boletim. Caso a Seguradora não 
dê um retorno, sutilmente, deve-se ligar perguntando se foi recebido o e-mail, e pedindo um retorno 
assim que possível, esclarecendo acerca da importância desta para o fechamento do IPC.

Quadro 6: Proposta de Seguro de Automóvel
(continua)

DaDOS DO PROPONeNTe
NOMe:
DOc. IDeNTIDaDe
NaTUReZa DO DOc. 
ORG. eXPeDIDOR 
SeXO:
DaTa De NaScIMeNTO
eNDeReÇO De cORReSPONDÊNcIa
BaIRRO:
MUNIcÍPIO: 
UF:
ceP De PeRNOITe:
e-MaIL:
TeL. ReSIDeNDIaL:
TeL. ceLULaR:
eNDeReÇO De PeRNOITeS: 
SeGURaDO e PROPRIeTÁRIO DO VeÍcULO: 
cPF:
DaTa De eXP.:
TIPO De PeSSOa:



Delza Rodrigues de Carvalho, Maíra Ferraz de Oliveira Silva 26

(continua)

DaDOS DO SeGURO
VIGÊNcIa 
TIPO De SeGURO
ReNOVaÇÃO:
aPÓLIce 
cOD. aUTO eMPReSa:
MaTRÍcULa:
DePTO.:
cIa:
SUc:
TIPO De cLIeNTe:
SINISTROS:
ITeM:
cI: 
cLaSSe BÔNUS 
VeNcIMeNTO:
TIPO GRUPO 
VeNcIMeNTO 

caRacTeRÍSTIcaS DO PRINcIPaL cONDUTOR
NOMe:
DaTa De NaSc.
SeXO:
eST. cIVIL 
cPF: 

NÃO cONSIDeRaNDO a(S) PeSSOa(S) DO SeGURaDO e DO 
PRINcIPaL cONDUTOR, DeSeJa cOBeRTURa PaRa OUTRO 
cONDUTOR eNTRe 18 e 25 aNOS?
O VeÍcULO PeRNOITa eM GaRaGeM, cONDOMÍNIO FecHaDO OU 
eSTacIONaMeNTO PROTeGIDO?
QUaL aTIVIDaDe PRINcIPaL QUe O cONDUTOR PRINcIPaL 
eXeRce? (OcUPaÇÃO aTUaL)
UTILIZa O VeÍcULO PaRa IR aTÉ O LOcaL De TRaBaLHO: 
QUaL a QUILOMeTRaGeM MÉDIa RODaDa eM cONDIÇÕeS 
HaBITUaIS?

DaDOS DO PROPRIeTÁRIO
PROPRIeTÁRIO: PaRa FINS De aceITaÇÃO DeSTe SeGURO O PROPRIeTÁRIO 
DecLaRaDO DeVe SeR aQUeLe QUe cONSTa NO ReGISTRO DO DeNaTRaN 
(ORGÃO NacIONaL De TRÂNSITO)
NOMe:
cPF:
OBJeTO DO SeGURO 
TIPO De VeÍcULO:
MaRca:
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cOMBUSTÍVeL:
USO DO VeÍcULO:
eQUIPaMeNTOS:
caRROceRIa:
aNTIFURTO:
ITeNS VeÍcULO:
aNO FaB:
aNO MOD: 
cHaSSI:
ZeRO KM:
DaTa SaÍDa cONc.:
cÓDIGO:
LIceNÇa:
cÓDIGO FIPe: 
N° PORTaS:
N° eIXOS:
VeÍc. TRaNSFORMaDO?

(conclusão)

Fonte: Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista.

■ aLUGUÉIS
A coleta desse subitem é realizada por meio de pesquisa, nos sites das imobiliárias, seguindo o 

critério de escolha dos principais bairros da cidade, previamente definidos.

■ FeIRaS-LIVReS e MeRcaDOS
Tanto nas feiras-livres quanto nos mercados, o procedimento de coleta é o seguinte:
►A coleta deverá ser iniciada a partir das 8 horas (o preço pode alterar-se em função do 

horário e da deterioração do mesmo);
►Os produtos perecíveis devem ser coletados, no máximo, até às 11 horas pelo motivo citado 

acima;
►Percorre a feira (ou mercado) visitando a quantidade de barracas estabelecidas no formulário;

Quadro 7: Formulário de cesta básica – feira livre
ceSTa BÁSIca MeNSaL De VITÓRIa Da cONQUISTa

DaTa /2018 HORa  
eNTReVISTaDOR

eSTaBeLecIMeNTO  

PRODUTOS cÓDIGO eSPecIFIcaÇÃO De PRODUTO cÓDIGO PReÇO 
aTUaL

TOMaTe 1.3 Tomate 1.3.01  
     

BaNaNa 1.3 Banana da Prata, dúzia 1.3.02  

Fonte: Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista.
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■ PaSSaGeNS aÉReaS
A pesquisa de passagens aéreas é realizada pelo site das empresas aéreas definidas. Estas devem 

ser feitas com 1 mês de antecedência em relação ao “Mês Referência” descrito no formulário, sendo a 
ida no sábado e a volta no domingo da próxima semana. Nos meses sazonais (janeiro, fevereiro, junho 
e dezembro) a pesquisa deverá ser feita com 2 meses de antecedência. 

Vale salientar que nos meses de maio e janeiro não serão feitas pesquisas, pois estes já terão 
sido pesquisados.

Quadro 8: Linha aérea
LINHa aÉRea X

DaTa Da PeSQUISa:  MÊS ReFeRÊNcIa:
eNTReVISTaDOR:
eMPReSa: 

TRaNSPORTeS IDa: VOLTa: 
PaSSaGeM aÉRea - ORIGeM (VDc) (sempre no sábado) (domingo seguinte)

DeSTINO PReÇO PReÇO 
SALVADOR   
SÃO PAULO   
BELO HORIZONTE   
RIO DE JANEIRO   
BRASÍLIA   

Fonte: Indicadores Econômicos de Vitória da Conquista.



3 eTaPa PÓS-PeSQUISa De caMPO

No dia seguinte à conclusão da pesquisa, o entrevistador deve trazer para o Centro de Extensão 
e Assuntos Comunitários da UESB (CEAC) o (os) formulário (os) preenchido (os), e guarda-lo (os) na 
pasta “Planilhas para Alimentar” para que sejam lançados os preços dos produtos/serviços constantes 
na cesta de consumo. Depois de lançados, é de responsabilidade do supervisor do grupo realizar:

■ Verificação da Critica visual;
■ Checagem; e
■ Crítica eletrônica (via computador), feita pelo supervisor dos respectivos grupos
Em qualquer desses momentos, o controle tem como objetivo verificar se o questionário foi 

preenchido corretamente, bem como analisar a coerência dos dados coletados. Assim, sempre que 
houver dúvidas, o entrevistador deverá estar apto a esclarecê-las para completar informações, corrigir 
erros, etc.



4 PRODUÇÃO DO ÍNDIce
              

O ciclo de produção do índice compreende a execução das etapas de registro dos dados no 
software, crítica, análise, aplicação dos métodos de conservação e controle dos aspectos operacionais 
e divulgação dos resultados. Essas diferentes etapas e procedimentos de trabalho necessários à análise 
e divulgação dos indicadores de inflação, fornecem uma visão geral do fluxo rotineiro de atividades 
até a liberação dos resultados.

O sistema de operações é executado rotineiramente, interligando-se aos elementos básicos 
anteriormente mencionados às atividades de elaboração de relatórios numéricos de apresentação dos 
resultados e boletins explicativos, contendo uma análise conjuntural dos principais resultados. Os 
relatórios numéricos são emitidos pela rede computacional do projeto “Indicadores Econômicos 
de Vitória da Conquista", e os boletins explicativos elaborados pelos entrevistadores, imediatamente 
após a liberação dos resultados. 

Os relatórios divulgados apresentam, inicialmente, uma análise geral do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo, mensal, com o detalhamento das variações percentuais para as classes de despesa 
pesquisadas no mês vigente em relação ao mês anterior. 

Adicionalmente, são detalhados os produtos com maiores variações positivas e negativas. Por 
fim, são apresentadas as notas metodológicas especificando os procedimentos aplicados. A divulgação 
do IPCA é mensal, sendo divulgados os índices gerais, por grupos de produtos, subgrupos, itens, 
subitens, classes, tipos, subtipos e produtos/serviços.

Sua estrutura é composta de estatísticas selecionadas e comentários acerca dos resultados. As 
estatísticas selecionadas abarcam informações sobre as variações mensais, semestrais e anuais, no 
nível geral, além da variação mensal dos grupos de produtos. 

Os comentários gerais contem as explicações dos resultados do mês, ou seja, a análise do 
movimento de preços no varejo, em Vitória da Conquista, enfocando os principais fatores que 
influenciam no preço dos itens em destaque. Habitualmente são abordados, em um mesmo relatório, 
comentários sobre os resultados dos índices analíticos e sintéticos, como vem ocorrendo desde a 
implantação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

De modo geral, os comentários sobre os índices analíticos e sintéticos, de um mesmo período 
corrente, são semelhantes. Entretanto, a Coordenação de Índices de Preços, IPCA faz a opção de 
privilegiar com comentários mais detalhados um ou outro índice, dependendo, entre outros fatores, 
principalmente, da utilização que lhe é atribuída dentro da economia nacional. 

Ressalta-se, nesse sentido, que, em geral, os índices despertam maior interesse quando utilizados 
principalmente como: fator de correção monetária; para reajustar a unidade fiscal de referência, taxas 
de câmbio e demais ativos monetários; como sinalizador do percentual de reajuste dos aluguéis 
residenciais, tarifas públicas e mensalidades escolares; como referência para a política salarial nacional, 
benefícios e contribuições da previdência social; na atualização de balanço das empresas, etc.



5 DIVULGaÇÃO DOS ReSULTaDOS DO IPca De VITÓRIa Da cONQUISTa

Os resultados do IPCA do município são divulgados por meio de informações na forma de 
tendências de mercado, boletins mensais e boletins anuais. Os meios de divulgação são: 

•	 Forma de divulgação: boletins mensais, boletins anuais e tendências de mercado;
•	 Meios de Divulgação: Portal do Programa de Extensão Indicadores Econômicos de Vitória 

da Conquista no sítio da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB); Facebook do 
Indicadores Econômicos, blogs locais, emissoras de televisão e rádios da cidade.
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