Índices de Preços ao Produtor
Indústrias Extrativas e de Transformação – IPP
Nota técnica 01/2019
Atualização da pesquisa
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE - divulgará em 16 de abril de 2019,
os resultados da atualização da amostra de produtos e informantes da pesquisa Índice de
Preços ao Produtor - Indústrias Extrativas e de Transformação - IPP.
Essa atualização cumpre os seguintes objetivos:
a) Atualizar a amostra de setores, produtos e informantes;
b) Atualizar a estrutura de ponderação dos índices com base em estatísticas
industriais mais recentes;
c) Possibilitar a ampliação da oferta de séries temporais divulgadas
Seguem observações sobre as principais novidades:
Base de referência para a seleção do IPP: a amostra do IPP foi selecionada a partir da
utilização das informações da Pesquisa Industrial Anual – Empresa e Produto entre os
anos de 2014 e 2016.
Seleção de atividades e produtos: Além de resultados para as indústrias extrativas e de
transformação, será mantida a geração de resultados para 24 (vinte e quatro) segmentos
das indústrias e os agrupamentos de produtos ordenados por finalidade de uso segundo
a Classificação por Grandes Categorias Econômicas (CGCE). A nova seleção de produtos
permitirá a geração de indicadores para grupos selecionados (3 dígitos) da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas CNAE versão 2.0.
Seleção de informantes: para cada produto selecionado, foram escolhidas as unidades
locais produtivas das empresas industriais visando garantir uma cobertura de cerca de
70,0% do valor de receita líquida da venda de produtos e serviços industriais.
Sistema de ponderação: a construção de indicadores permanecerá articulada por meio de
um sistema de ponderação que reflete a estrutura da receita industrial, elaborada a partir
da importância relativa de cada produto no valor da receita líquida industrial do ano de
2016.
Número de produtos e empresas: mensalmente, passam a ser investigados 416 produtos
em cerca de 2 070 empresas, o que significa um aumento em relação à amostra anterior
do IPP, composta por 324 produtos e 1 400 empresas.
Encadeamento das séries temporais: As séries atualmente em produção, calculadas a
partir da investigação de 324 produtos e com o período de referência em dezembro de
2013=100, serão encerradas em fevereiro de 2019 (data de divulgação dos resultados
de janeiro de 2019). Apesar de, rigorosamente, uma nova estrutura de ponderação

caracterizar uma nova cesta de produtos industriais, distinta do período anterior, o IBGE
procurará proceder ao encadeamento de suas séries históricas de forma direta, nos níveis
do Índice Geral, atividades industriais e grandes categorias econômicas (bens de capital,
bens intermediários, bens de consumo, aberto em duráveis e semiduráveis e não duráveis)
e passará o período de referência dos índices para dezembro de 2018 = 100.
No dia 16 de abril de 2019, os resultados da atualização da pesquisa estarão disponíveis,
no portal do IBGE, assim como as informações técnicas contendo a atualização das
principais características metodológicas da pesquisa, incluindo as tabelas com as
estruturas de ponderação, nomenclaturas, relação de produtos e seus respectivos pesos.
Informações mais detalhadas sobre os procedimentos metodológicos podem ser
solicitadas via endereço eletrônico: ibge@ibge.gov.br; atendimento telefônico 0800-7218181, ou obtidas em contato direto com a Coordenação da Pesquisa - Avenida Chile, 500
- 5º andar - CEP 20031-070 - Rio de Janeiro - RJ, telefone:(21) 2142-4513.
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