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Resumo do Projeto 
O Índice de Pesquisa Preços ao Consumidor (IPC) é um dos indicadores mais 
tradicionais da evolução do custo de vida das famílias brasileiras, alem de ser um dos 
principais indicador econômico do poder de compra do consumidor. Sua pesquisa 
parte de um conjunto de índices composto por todos os bens e serviços que agregam 
a uma amostra. Assim, para calcularmos o IPC de qualquer cidade, neste caso de 
Dourados-MS, é necessário realizar uma Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) da 
cidade de Dourados-MS para determinar o índice de inflação local a partir das classes 
de produtos e serviços que compõem o IPC. Tornando público os resultados desta 
pesquisa, deseja-se que a população conscientize-se em relação aos principais 
produtos e serviços que consomem e instruam-se quanto a variação dos preços que 
influenciam o índice da inflação local, para tal intento faz se necessário o Cálculo do 
Índice de Inflação de Dourados, a partir do Índice de Preço do Consumidor. 

  

Palavras-chave: Índice de Preços ao consumidor (IPC); Índice de Inflação; Pesquisa 
de Orçamento Familiar; Inflação Local; Consumidor. 
 

1  Introdução 
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC)1 é calculado no Brasil por 

diversas instituições, como a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

O primeiro IPC calculado no Brasil foi pela Prefeitura de São Paulo em 

1939 através da sua divisão de Estatística e Documentação. Em 1968 passou 

a ser calculado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e em 1973 

ficou a cargo da FIPE, também da USP. 

A nível nacional o IPC começou a ser calculado em 1990 e atualmente é 

denominado Índice de Preços ao Consumidor – Brasil, Disponibilidade Interna 

(IPC-BR-DI). A partir dos dados coletados, que são divididos em sete classes: 

Alimentação, Habitação, Vestuário, Saúde e Cuidados Pessoais, Educação, 

Leitura e Recreação, Transportes e Despesas Diversas2, são organizados 

outros índices, entre eles o índice de Inflação. 

                                                
1 A partir deste momento trataremos o Índice de Preços ao Consumidor somente de IPC. 
2 Cada grupo admite subdivisões, até se chegar ao nível do item individual. O peso atribuído a 
cada grupo ou subdivisão depende do que as famílias têm com cada bem ou serviço. Estas 
informações são obtidas através de Pesquisas de Orçamentos Familiares (POF). 
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O Índice de Preços aos Consumidores da Terceira idade (IPC-3i) e o 

Índice de Preços aos Consumidores Classe 1 (IPC-C1) derivam do IPC-BR-DI 

e tem calendário próprio. O primeiro leva em consideração famílias onde a 

maioria das pessoas tem mais de 60 anos e a segunda famílias que tem 

rendas mensais entre 1 e 2,5 salários mínimos.  

Assim,  
o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mede a variação de preços 
de um conjunto fixo de bens e serviços componentes de despesas 
habituais de famílias com nível de renda situado entre 1 e 33 salários 
mínimos mensais. Sua pesquisa de preços se desenvolve 
diariamente, cobrindo sete das principais capitais do país: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e 
Brasília. (FGV-IBRE) 

 
Em Campo Grande o IPC também passou a ser calculado a partir de 

1990 pela Secretaria de Estado de Planejamento (SEPLAN) e em 2003, 

através de um convenio entre a Secretaria de Planejamento e de Ciências e 

Tecnologia e a Universidade Anhanguera-UNIDERP.  

 

2  Objetivos 
Como as informações para a determinação do IPC são obtidas através 

de uma pesquisa, deseja-se, realizar uma Pesquisa de Orçamento Familiar 

(POF) na cidade de Dourados-MS para determinar o índice de inflação local a 

partir das classes de produtos e serviços que compõem o IPC. 

Para tal intento deveremos determinar o comportamento de famílias com 

rendas mensais entre 1 e 33 salários mínimos; determinar quais serviços e 

produtos são demandados por essas famílias. 

E a partir destas informações, elaborar um banco de dados durante 18 

meses para determinar o peso de cada produto no consumo das famílias 

douradenses com rendas mensais entre 1 e 33 salários mínimos. 
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3  Justificativa 
 

A  Anhanguera Educacional está sempre acompanhando as constantes 

e profundas transformações regionais que ocorrem entorno das suas 

Instituições. Seus profissionais estão constantemente respondendo a novos 

desafios no que diz respeito á formação educacional e profissional da 

comunidade, atendendo às necessidades de um mercado que amplia-se e 

diversifica-se a todo instante, com necessidades específicas nos setores de 

comercio e serviços. 

Diante deste quadro, a Faculdade Anhanguera de Dourados, busca 

integrar os fatores necessários ao seu crescimento, expansão e inserção na 

comunidade local. Como exemplo, podemos citar a Universidade Anhanguera-

UNIDERP de Campo Grande, que integra-se a comunidade sendo a única 

responsável pelo calculo do IPC. 

Sabemos que em no nosso Estado, a única cidade em que o IPC é 

calculado é na cidade de Campo Grande Ms, onde o cálculo do IPC é 

exclusividade da Anhanguera-UNIDERP. 

A cidade de Dourados - Ms é a segunda maior do Estado, com 206.068 

habitantes, e com uma população flutuante estudantil e de serviços 

sucroalcoleira em torno de 35.000 habitantes, precedida somente pela capital 

Campo Grande Ms. Este fato faz com que seja interessante conhecermos o 

IPC também da cidade de Dourados, para que juntos, o IPC de Campo Grande 

e de Dourados, dêem maior veracidade e credibilidade ao resultado do IPC do 

Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista que seu resultado deixará de 

ser somente a partir dos dados da capital. 

É de nosso conhecimento, que o IPC-CG (IPC da cidade de Campo 

Grande-MS) é calculado através de um software da Anhanguera/UNIDERP. 

Este software possibilita o calculo do IPC de qualquer cidade, desde que 

existam os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), para o cálculo do 

índice de inflação. 



 

 5

Estes dados podem ser facilmente coletados a partir de um questionário 

pré-estabelecido e aplicados diariamente.  A POF, que é utilizada como base 

para o calculo do IPC é realizada pelo IBGE e permite analisar a composição 

dos gastos e dos consumos das famílias brasileiras segundo sua classe de 

rendimento.  

E, ainda, vários conceitos estudados pelos acadêmicos na teoria, 

poderão ser utilizados na prática, os preparando ainda mais para o mercado de 

trabalho que os espera. 

 

4  Viabilidade 
 

A Faculdade Anhanguera de Dourados é mantida pela Anhanguera 

Educacional Ltda que também é responsável pelo software que realiza o 

calculo do IPC-CG. 

Contamos com um quadro de professores que possuem experiência em 

desenvolvimento de pesquisas de campo, sendo que alguns professores e 

alunos desta unidade já participaram de uma pesquisa semelhante. 

Devemos lembrar que no ano de 2007, realizou-se em Dourados, uma 

pesquisa dos índices financeiros ao varejo e preço ao consumidor, juntamente 

com o índice da inflação e suas variações, esta pesquisa foi realizada pela 

Prefeitura Municipal de Dourados e a então Uniderp Dourados. 

Neste ano, verificou-se a necessidade de se empregar e instalar um 

software de cálculo como mensurador de índices de inflação, que necessita, 

entre outros, do IPC, em convênio com uma Faculdade local. 

Para realizarmos a POF contaremos com acadêmicos do curso de 

Administração de Empresas, os quais também vão determinar os grupos de 

produtos e serviços que compõem o IPC-DS (IPC da cidade de Dourados) e 

que calcularam o índice de inflação, a partir do IPC, orientados pelos 

professores responsáveis pelo desenvolvimento desta proposta de projeto,  

tendo como base alunos da empresa júnior. 



 

 6

 

5  Metodologia para o desenvolvimento 

do projeto 
 

A pesquisa será realizada na cidade de Dourados que conta com uma 

população estimada de 206.068 habitantes, distribuída em sete regiões 

administrativas. O tamanho da amostra aleatória será determinado através de 

um método probabilístico que, segundo Fonseca e Martins, (1994), exige que 

cada elemento da população possua a mesma probabilidade de ser 

selecionado para a investigação. Trata-se de um método que garante, 

cientificamente, a aplicação das técnicas estatísticas de inferências ou 

induções sobre a população, a partir do conhecimento da amostra 

Como não foi possível encontrar, através de levantamentos 

bibliográficos sobre a cidade de Dourados pesquisas que envolvessem o 

cálculo de alguma das variáveis a ser investigada nesta proposta de pesquisa 

(média, desvio-padrão, variância), para que se pudesse, com isso, usar o valor 

de alguma dessas variáveis para a determinação de uma amostra de menor 

dimensão, optou-se pelo uso da fórmula expressa na equação (01), que faz 

uso de proporções estimadas p̂ e q̂  da verdadeira proporção de um dos 

níveis da variável em estudo, de modo que, quando se atribui a esses dois 

parâmetros o valor 0,5 (ou 50%), o valor de n (tamanho da amostra), é o maior 

possível, ou seja, é a escolha do pior caso. Com isso fica assegurado que o 

valor de n é um valor representativo da população N. 

qpzNe
Nqpzn

ˆˆ)1(
ˆˆ

22

2


    ( 01) 

onde: 

- n  tamanho da amostra aleatória; 
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- z  abscissa da curva normal padrão, fixado o nível de confiança 

em 95% (z = 1,96); 

- p̂ estimativa da verdadeira proporção de um dos níveis da 

variável escolhida para o estudo (por exemplo, proporção de pessoas 

com Diabetes de Mellitus); 

- pq ˆ1ˆ  ; 

- N Tamanho da população; 

- e erro amostral, expresso em decimais, e representará a 

máxima diferença que o pesquisador admite suportar entre a média 

populacional e a média estimada, isto é: epp  ˆ , em que p é 

a verdadeira proporção (freqüência relativa) do evento a ser 

calculado a partir da amostra. Será acrescentado ao tamanho da 

amostra 10% pelas possibilidades de perdas e recusas.  

Para efeito da composição da amostra, será usado um esquema simples 

de estratificação utilizando-se a divisão política da cidade de Dourados em sete 

regiões, atendendo os critérios de representatividade, principalmente quanto a 

renda.  

População urbana estimada de Dourados – MS, em 01 / 02 / 2010:  

96.068 habitantes  

Quadro 01: População e Amostragem 

Regiões urbanas População Amostra 

 

Centro 65.427 50 

Setor Leste: Água 

Boa  52.501 30 

Setor Sul Altos do 

Indaiá  23.711 20 
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Setor Norte: 

Grande Maracanã 37.912 30 

Setor Oeste: 

Grande Parque 

Alvorada 26.517 20 

Total 206.068  150 
  Fonte: IBGE 

Para a consecução do objetivo desta pesquisa e a apuração dos 

dados será demandado um período de Fevereiro de 2013 até Fevereiro de 

2014 em que serão realizadas 150 pesquisas, durante o período de oito 

semanas, quando se efetuará o acompanhamento dos gastos individuais e 

coletivos destas chamadas unidades de consumo. 

A escolha dos domicílios obedecerá, inicialmente, a uma rigorosa 

divisão das regiões urbanas, por local e número de habitantes, sendo utilizados 

os dados disponibilizados pelo IBGE, de habitantes por município e bairro, 

definindo-se a quantidade de pesquisas na proporção exata da distribuição 

populacional das regiões. 

Definida a quantidade de pesquisas a ser realizada em cada região, 

passou-se à escolha dos endereços, realizada em forma de sorteio por 

processamento eletrônico, em um cadastro geral previamente elaborado, ou 

seja, de forma totalmente aleatória. A utilização de amostras probabilísticas 

para a realização do POF é o método mais utilizado. 

Uma das principais características de pesquisas por amostragem é 

que cada elemento da população (agentes econômicos individuais) tem a 

probabilidade conhecida de ser selecionado e formar assim uma amostra 

aleatória. 

Nesta metodologia utilizou-se um conjunto de relatórios já 

desenvolvidos e em uso pela Fipe, cuja aplicação foi previamente estabelecida 

e sobre os quais faz-se um relato detalhado. 
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6  Cronograma 
1ª. Etapa – Revisão de Literatura 
2ª. Etapa – Pesquisa de campo 
3ª. Etapa – Analise e tabulação dos dados 
4ª. Etapa – Redação do artigo parcial 
5ª. Etapa – Redação do artigo final 
6ª. Etapa – Conclusão  
7ª Etapa – Divulgação dos Resultados 
Outras Etapas – 
 

A tabela a seguir resume as atividades programadas para serem realizadas 
durante o programa de pesquisa apresentado. 

 
 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ FEV 

1ª. 
Etapa x x x x x x x x x x x x 

2ª. 
Etapa x x x x x x x x x x x x 

3ª. 
Etapa x x  x x  x x  x x  

4ª. 
Etapa 

  x x x x x      

5ª 
Etapa 

      x x     

6ª 
Etapa 

  x   x   x   x 

7ª 
Etapa 

   x   x   x   

 
Entrega do Artigo Parcial; 
 
Entrega do Artigo Final Concurso Interno; 
 
Preparação para participação do CONIC; 
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7  Orçamento Detalhado e Remuneração 

do Pesquisador 

Especificação 
 

Custeio Unid. Qde 
Custo em ( R$ ) 

Valor Unit. Valor Total 
 

Pen Drive 8 Gb FACULDADES 
ANHANGUERA DDOS  01 3             40,00 120,00 

HD Externos 01 TERA Byte FACULDADES 
ANHANGUERA DDOS 01 01 230,00 230,00 

Prancheta Madeira p/ Pesquisa FACULDADES 
ANHANGUERA DDOS  01 5 2,00 10,00 

      
      
      
    TOTAL R$ 360,50 
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8  Resultados Esperados 
 
Em se tratando de Mato Grosso do Sul, este é o primeiro passo para 

que este índice comece a ser calculado nas maiores cidades do estado, após a 
divulgação dos resultados na cidade de Dourados, se buscará a real 
necessidade de se implantar este cálculo de índice, na cidade de Três Lagoas, 
Corumbá e Ponta Porã, fazendo com que estes pólos e ou micro regiões, 
comecem a diagnosticar às variáveis de influência direta nos preços, referente 
ao índice de inflação. 

Após a apuração dos dados estatísticos, o IPC e o índice de inflação do 
município de Dourados será divulgado, nos meios de mídia eletrônicas e 
Jornais locais.  

Sendo os resultados de pleno conhecimento da população local, estes 
poderão servir para fins de conscientização e instrução de preços em seus 
vários segmentos que puxam um índice de inflação para baixo e ou para cima. 

Logo com este índice sendo calculado mo município de Dourados, 
Dourados se tornará a segunda cidade a possuir o mesmo, para fins de 
registros econômicos, da região tendo em sua representatividade 38 
municípios.  
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