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A experiência pioneira no IBGE

• Nos anos de 1980, no antigo Departamento de Índices de Preços, foi 
feita a primeira experiência de levantamento de dados de preços 
praticados na porta de fábrica

• Naquele momento, a pesquisa, explorando cadastro de outro 
departamento, o de Indústria, definiu toda a metodologia, produziu os 
instrumentos de coleta, abordou as empresas e enviou os 
questionários

• Apesar disso, houve pouca adesão das empresas e, logo depois, 
encerramento da pesquisa



•O IPP de novo em pauta

• No final dos anos de 1990, o IBGE pleiteou que os dados de Contas 
Nacionais e de Produção Industrial fossem divulgados no SDDS 
(Special Data Dissemination Standard), do FMI

• O pleito só foi aceito depois de uma comissão do FMI ir ao IBGE para 
“auditar” a qualidade das informações

• Nesse momento, além de concordar com a divulgação dos dados, o 
FMI fez algumas anotações sobre as estatísticas gerais do IBGE, 
anotando que seria bom que o instituto passasse a contar com uma 
pesquisa de preços ao produtor

• Essa visão coincidiu com uma demanda interna, das Contas 
Nacionais, que precisam de um dado para o trabalho do PIB 
Trimestral. A fonte tem sido o IPA, ainda que, desde que o IPP passou 
a ser divulgado, ele já seja usado nos casos da indústria de 
transformação (desde 2009) e das indústrias extrativas (desde 2013) 



•Decisões estruturantes

• O IPP estaria, num primeiro momento, no âmbito das Indústrias 
extrativas e de transformação

• O IPP seria coordenado pela área de indústria. Embora não 
tivesse experiência com preços, é a área que mantém contato com 
os potenciais informantes

• Consultoria nacional para definir estratégias  necessidade de 
equipe exclusiva, pesquisa por painel (similar à PIM-PF), 
necessidade de estudar a experiência internacional



•Decisões estruturantes

• Formação de equipe

• Grupo de 5 pessoas se forma para definir a metodologia

• Os estudos se concentraram nos “rascunhos” que o FMI 
editava sobre IPP (depois se tornou um manual, a cujo 
lançamento um membro da equipe compareceu, em Helsinque)

• Equipe com um sênior e técnicos recém-contratados pelo IBGE

• Consultoria Internacional: FMI 

• 4 visitas

• Foram definidos vários aspectos metodológicos (painel e não 
amostra aleatória, necessidade de especificação estruturada 
dos produtos, formas de cálculos)

• A avaliação dos trabalhos foi muito boa, com particular elogio à 
estratégia de especificação dos produtos



•Aspectos Metodológicos

• Questionários de especificação

• Para definir claramente o preço que deve ser informado pelas 
empresas, foram definidos, para cada produto, pelo menos um 
questionário, chamado de “questionário de especificação”. Nele, 
definem-se tanto as características físicas do produto quanto as de 
negociação

• Desafios para a preparação dos questionários

• Tecnológico  árvore de questões

• Conhecimento setorial  Associações de classes e empresas



•Aspectos Metodológicos

• Modelos de questionários

• Adubo

• Automóvel



•Aspectos Metodológicos

• Cálculo

No nível elementar  Jevons (média geométrica das 
variações)

No nível do produto agregado  média ponderada pela 
importância das empresas (naquela atividade)

No nível da atividade  média ponderada pela importância 
dos produtos agregados 

No nível mais geral  média ponderada pela importância das 
atividades



Aspectos Metodológicos



Aspectos Metodológicos: crítica básica



Aspectos Metodológicos: crítica básica



•Aspectos metodológicos: indicadores

• Para cada uma das linhas de informação são divulgados

• Número-índice (atualmente, base dez2013)

• M/M-1: variação entre o mês n e n-1

• Acumulado no ano: variação entre o mês n com dezembro do 
ano anterior

• M/M-12: variação entre o mês n e n-12



•Aspectos atuais

• Amostra

• Número de produtos: 320

• Número de empresas/produtos LPS: 1900

• Número de empresas/produtos IPP: 4000

• Detalhes de divulgação

• Atividades divulgadas: Indústrias extrativas e indústrias de 
transformação (aberta em 23 ramos, dois dígitos da CNAE 2.0)

• Grandes categorias econômicas: Bens de capital, bens 
intermediários, bens de consumo (abertos em bens de 
consumo duráveis e bens de consumo semiduráveis e não 
duráveis)

• Série para IT teve início em dezembro de 2009

• Séries para IE e para as grandes categorias econômicas 
tiveram início em dezembro de 2013



•Aspectos atuais/obtenção de lista e peso 
dos produtos



•Aspectos atuais: Divulgação/Regras



•Aspectos atuais: Divulgação/Regras



•Aspectos atuais: Divulgação/Sites/Material

• Sites

• No site do IBGE, caminho: Estatísticas/Preço e Custo/IPP

• Site da pesquisa: http://www.ipp.ibge.gov.br/

• Material preparado para divulgação

• Caderno, com destaque para as atividades que apresentaram 
as maiores variações e/ou tiveram a maior influência no 
resultado

• Power-point, com os destaques do mês

• Sidra: IBGE/Sidra/IPP: é possível fazer série histórica 
(números-índices)

http://www.ipp.ibge.gov.br/


•Futuro

• Atualização da pesquisa:

• Em 2018, está sendo coletada (em paralelo) uma nova 
amostra.

• O objetivo, além de atualização dos produtos, das empresas e 
dos pesos, é aumentar a desagregação do IPP, que passaria a 
contar com três dígitos selecionados da CNAE 2.0. Assim, em 
vez de serem divulgadas 24 atividades, serão 50. Continuaria a 
divulgação das grandes categorias econômicas

• Número de produtos LPS: 419



•Futuro



•Futuro
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