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3. RESUMO 

Este é um programa de pesquisa acadêmica do curso de Ciências Contábeis da Faculdade 

Escritor Osman da Costa Lins – FACOL, que integra o corpo docente e discente numa 

ação que busca atender demandas da sociedade vitoriense com relação à educação 

financeira da população local. O programa irá esclarecer o comportamento dos preços da 

cesta básica nacional em nível local realizando pesquisas no comércio local sobre os itens 

da cesta básica nacional de forma que possamos aferir quanto custa a cesta básica na 

cidade de Vitória de Santo Antão e sua variação. 

 

4. JUSTIFICATIVA OU RELEVÂNCIA 

 O projeto “Interdisciplinaridade das ciências sociais aplicadas”, tem como objetivo o 

empoderamento da sociedade local na sua segurança financeira. A iniciativa propõe 

chamar a atenção para a educação financeira prestando orientação sobre os gastos com a 

cesta básica alimentar da população de Vitória de Santo Antão com recursos intelectuais 

interdisciplinar. “Como se compõe a cesta básica alimentar e quanto ela representa no 

orçamento familiar da população”. 

 

5. OBJETIVOS   

5.1 Geral: 
Assistir a população local com dados econômico-financeiros sobre a cesta básica e seu 
nível de preço. 
 



5.2. Objetivos Específicos 

5.2.1. Pesquisar os preços dos itens da cesta básica nacional no mercado local; 

5.2.2. Calcular índices de preços a partir dos dados obtidos na pesquisa de campo; 

5.2.3. Analisar os índices de preços calculados numa perspectiva temporal; 

5.2.4. Divulgar a análise e conclusões da pesquisa mensalmente através das mídias 

da FACOL. 

 

6. METODOLOGIA 

 
6. METODOLOGIA: 

O projeto “Cesta Básica Local” efetuará pesquisa de campo e fará análise dos dados e 

indicadores de mercado estatisticamente numa perspectiva temporal. 

Os docentes do curso de graduação em Ciência Contábil da Faculdade Escritor Osman da 

Costa Lins - FACOL, em Vitória de Santo Antão - PE, que, juntos, desenvolverão atividades 

práticas como educação financeira, coordenação de equipes, atividades de pesquisa de 

campo para levantamentos de preços dos itens que compõem a cesta básica nacional, 

dentro das disciplinas Macroeconomia, Microeconomia, Estatística e Pesquisa em ciências 

Sociais do curso de Ciências Contábeis da FACOL no comércio de Vitória de Santo Antão-

PE. 

 

6.1 Local do Estudo 

O estudo será realizado em Vitória de Santo Antão - PE, cidade do interior do estado 

de Pernambuco. (Figura 1), mais especificamente no comércio local. O município da Vitória 

de Santo Antão possui uma área de 335,942 km2 e dista da capital 47,2 km, sendo a BR 

232 o itinerário de maior fluência. É um município com densidade demográfica de 409,53 

habitantes por Km2. A população do município em 2017 totalizava 137.578 pessoas com 

uma taxa de urbanização de 87,27%.  

Com dados de 2010 a cidade estava com o IDHM – Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal de 0,64, estando no patamar médio referencial para este índice. O 

Índice de Gini correspondia a 0,554 e a esperança de vida ao nascer estava em 2010 em 

71,1 anos. A renda domiciliar média per Capita estava em R$ 389,18 (Trezentos e oitenta e 

nove reais e dezoito centavos). 

Na cidade tem 7.650 alunos matriculados no ensino superior representando 5,5% da 

estimativa da população para 2017. 

O número de estabelecimentos no Setor Formal (RAIS) em 2016 correspondia a 



2.983 unidades. 

Em 2015 o Produto Interno Bruto – PIB do município em 2016 foi de R$ 3,072 

bilhões e o PIB per Capita para atingiu R$ 22.626,00  

 

 

Figura 1. Mapa de Pernambuco (Detalhe) 

 

6.2. População do Estudo 

Este estudo se desenvolverá especialmente nos supermercados, mercadinhos de 

bairro, farmácias, lojas de vendas de viagens, corretoras de imóveis e outros 

estabelecimentos que comercializem algum item que compõe a cesta básica alimentar 

nacional localizados no município do Vitória de Santo Antão-PE. 

 

6.2.1. Critérios de Inclusão e Exclusão 

Inclusão 

1. Item deve compor a cesta básica alimentar nacional pesquisada pelo Dieese – 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. 

Exclusão 

1. Itens quer não compõem a cesta básica nacional pesquisa pelo Dieese. 

6.3. Amostra e população do estudo 

 O tamanho amostral está definido pela formação da cesta básica e pela quantidade 

de estabelecimentos comerciais de Vitória de Santo Antão que comercializam os itens da 

cesta básica. 

 

6.4. Instrumento do Estudo 



No primeiro momento será utilizado um formulário (Anexo 1), contendo espaços para 

anotação dos preços dos produtos. 

Num segundo momento serão utilizados os dados relativos aos preços de data base, 

preço do mês anterior e preço do mês em curso os quais serão inseridos na planilha excel 

para se aferir os níveis de preços e de mercado, composto por índices que refletirão a 

inflação local da cidade de Vitória de Santo Antão – PE. Tudo conforme exposto no quadro 

1: Interface dos dados e cálculos abaixo. 

Com esses cálculos concluídos proceder-se-á as análises sobre a inflação dos 

preços e a representatividade de gastos no orçamento familiar de Vitória de Santo Antão. 

 

Quadro 1: Interface dos dados e cálculos: 

Itens da Cesta Básica 
Preço na data 

base: ..../.../........ 

Preço no mês 

anterior 

Preço no mês em 

curso 

Carne (kg)    

Leite (l)    

Feijão (kg)    

Arroz (kg)    

Farinha (kg)    

Tomate (kg)    

Pão (kg)    

Café (kf)    

Banana (Unid.)    

Açúcar (kg)    

Óleo (l)    

Margarina (kg)    

TOTAL    



 

6.5. Coleta de Dados 

A coleta de dados será realizada através de visita aos estabelecimentos empresariais 

que comercializam os itens que compõem a cesta básica nacional. Nestas visitas os alunos 

extensionistas pesquisam os preços dos produtos da cesta básica anotando num formulário 

(Anexo 1). 

 
6.6. Análise dos dados 

Os resultados serão expressos através de variação percentual e das medidas 

estatísticas tal como valores médios. Mas também as variações absolutas dos preços e 

seus indicadores de inflação ou deflação conforme o caso. Para a comparação temporal 

dos preços locais e com os dados da cesta básica nacional.  

   

6.7. Considerações Ético-Legais 

Este projeto de pesquisa será encaminhado à Comissão de Pesquisa e extensão  da 

FACOL. 

 Após aprovação por essa comissão, será iniciada a atividade de campo na coleta 

dos dados requeridos para análise da cesta básica alimentar no município de Vitória de 

Santo Antão.  

Todos os membros, que compõem o corpo de pesquisa da coordenação do curso de 

Ciências Contábeis estão compromissados com o sigilo das informações e especialmente 

dos agentes que produzem esses dados. Será divulgado por relatório apenas os resultados 

da pesquisa, jamais os agentes econômicos que interagem no mercado produzindo esses 

dados.  

Os discentes selecionados para participar deste trabalho irão assinar um termo de 

compromisso se comprometendo com a lisura, ética e fidelidade das informações 

pesquisadas. Esta seleção será realizada por edital no início de cada ano letivo, sendo 

qualificados seis alunos para realizarem a pesquisa de campo e os trabalhos de cálculo e 

análise dos indicadores sob a orientação dos professores responsáveis pela pesquisa e 

divulgação dos resultados a cada mês. 

 

 
 

7 ENTIDADES OU ORGÃOS ENVOLVIDOS 

 
 



Tabela 1. Distribuição das Instituições comprometidas com o projeto 

Instituições Vitória de Santo Antão - PE 

FACOL X 

Rádio Tabocas FM X 

Fonte: próprio autor  
 

 

 
 

8  RECURSOS HUMANOS 

 

Tabela 2. Distribuição de recursos humanos FACOL – Rádio Tabocas FM 

Recursos Humanos Vitória de Santo Antão - PE 

FACOL 
- Docentes 4 

- Alunos 6 

Rádio Tabocas FM 
- Editor/Âncora 

 
2 

Fonte: próprio autor 

 

 

9 RECURSOS MATERIAIS EXISTENTES, PLEITEADOS OU ALOCADOS POR 
AGENTES EXTERNOS 

 
Quadro 2: Recursos materiais necessários 

Materiais a Adquirir Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Cartucho HP Deskjet F- 4280 (Preto) 03 75,00 225,00 

Cartucho HP Deskjet F- 4280 (Color) 02 85,00 170,00 

Resma de papel A4 03 18,00     54,00 

Combustível (Litros) 250 4,40 1.100,00 

Canetas 06 1,50    6,00 

Lápis grafite 03 1,00    3,00 

Cópias 200 0,15 30,00 

Total - - 1.588,00 

 
 

 

 



 

10 RECURSOS FINANCEIROS, SUAS FONTES E DESTINAÇÃO 

FACULDADE ESCRITOR OSMAN DA COSTA LINS – FACOL 
 

 
 

11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

As atividades serão desenvolvidas por um período de 10 meses e serão assim 

distribuídas:  

ANO 

 

ATIVIDADES 

 

MESES 

MAR 

 

ABR 

 

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2019 

Revisão da literatura X X X X 
 

X X X X 
 

Seleção dos alunos/ projeto X X         

Coleta de dados do estudo 

principal 
  X X X X X X X X 

Tabulação dos dados   
 

X X X X X X X 

Análise e discussão dos 

resultados 
   X X X X X X X 

Redação de artigo cientifico 

para publicação 
    

   
X X X 

Entrega do relatório final    X X X X X X X 

Divulgação em mídia    X X X X X X X 

Apresentação na 

EXPOFACOL 
        X  

 

 

 

 

12.  PROCESSOS, INSTRUMENTOS E INDICADORES DE AVALIAÇÃO. 

 Avaliação individual dos alunos e professores: 

a) Questionário com parâmetros de 1 a 5, onde 1 é a avaliação de menor alcance e 5 a 
de maior; 

b) Itens analisados: alcance dos objetivos, acesso à coleta dos dados,   
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Anexo 1 
 
Pesquisa de preços da cesta básica nacional em Vitória de Santo Antão - PE 
 

Itens da Cesta Básica 
Preço na data base 

....../...../........ ....../...../........ ....../...../........ 

Carne (kg)    

Leite (l)    

Feijão (kg)    

Arroz (kg)    

Farinha (kg)    

Tomate (kg)    

Pão (kg)    

Café (kf)    

Banana (Unid.)    

Açúcar (kg)    

Óleo (l)    

Margarina (kg)    

TOTAL    

 
 
 


