
Recolha de preços em supermercados

Recolha de dados
 Vamos ver como é que os trabalhadores do CC concluem a recolha de preços 
percorrendo pelo menos 12 supermercados num só dia.
 Antes da partida, os trabalhadores vão realizar uma reunião preparatória 
pequena no sentido de confirmar se as informações para a sessão de recolha e a 
distribuição das tarefas a cada colega estão todas correctas. Às 9:15, partem do 
escritório com o cartão de identificação e deslocam-se aos supermercados para 
recolher dados.

 No caso de falhar no escaneamento do código de barras, 
ou de se duvidar sobre o preço, os trabalhadores vão levar o 
produto em causa à caixa para confirmar o preço. Isto acontece 
não raramente com o arroz ou outros produtos pesados.

 Depois de entrar no supermercado, recolhem separadamente os preços, 
conforme a lista de produtos que lhes foi previamente distribuída, através de 
escanear o código de barras dos produtos com uma máquina específica.

 O CC empenha-se sempre em recolher os preços de produtos à venda no mercado de Macau, 
a fim de divulgar mais informações aos consumidores. A investigação de preços em supermercados, 
portanto, é uma das tarefas prioritárias do CC. Os dados de preços são actualizados várias vezes por 
mês na aplicação informática do CC designadamente “Posto das Informações de Preços dos 
Produtos à Venda nos Supermercados” e também na sua página electrónica, no sentido de permitir 
que os cidadãos tenham acesso, com maior facilidade, às informações sobre os preços em 
supermercados. No entanto, como é que o CC procede à recolha de dados? Os trabalhadores do CC 
percorrem todos os supermercados locais para recolher os preços e depois os dados vão ser 
organizados e inseridos na base de dados do Posto das Informações. 
 Actualmente existem mais de cem supermercados dispersos em todas as sete freguesias da 
cidade de Macau. Tendo em conta que há muitos supermercados em algumas freguesias, os 
trabalhadores do CC precisam de fazer 8 sessões de recolha por mês para a investigação de preços 
em supermercados. Em cada sessão de recolha, deslocam-se pessoalmente a menos de 12 
supermercados num só dia, recolhendo, em cada supermercado, o preço de mais de 370 produtos 
postos à venda. Assim sendo, recolhem diariamente não menos de 4500 dados, os quais são logo 
revistos e devidamente confirmados e depois divulgados no website do CC e na sua aplicação 
informática. Também se elabora o relatório da investigação em papel para ser destribuído às 
entidades locais.
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 É de notar que cabe a um grupo de 6 a 7 trabalhadores realizar uma 
sessão de recolha de preços. Geralmente, estes necessitam de, no 
mínimo, 20 minutos para recolher o preço de mais de 300 produtos em 
cada supermercado. Assim sendo, no dia de tarefa, passam não menos 
de 4 horas em vários supermercados e têm de voltar ao escritório antes 
das 17:00, organizar e confirmar os dados com vista a divulgá-los ao 
público no mesmo dia.

Aperfeiçoar a investigação para ajudar os consumidores a comparar preços
 Nesta era de grandes volumes de dados, o CC nunca deixa de optimizar os seus 
trabalhos de investigação de preços, no sentido de permitir que os consumidores acedam, 
com maior facilidade, às informações sobre os preços de produtos. A análise dos dados é 
realizada com a assistência prestada pelos técnicos na área de informática do CC, os quais 
exploram, com recurso ao programa informático, as características dos dados recolhidos, 
nomeadamente os elementos comparáveis, a diferença, os valores pragmáticos, a 
distribuição de dados e a mudança de preços. Após a operação, os dados tornam-se 
digitalizados e inseridos nas 6 zonas do Posto das Informações para uso diversificado. 
Estas 6 zonas foram criadas pelos técnicos na área de informática do CC conforme os 
hábitos de consumo dos consumidores, com vista a fornecer-lhes um meio mais simples e 
directo para a utilização dos dados de preços. Os técnicos mantêm a supervisão da 
aplicação informática dando continuidade à optimização da mesma, por forma a torná-la 
mais personalizada e conveniente.

 O Posto das Informações de Preços dos Produtos à Venda nos Supermercados dispõe de diferentes funções com que os 
consumidores podem aceder às informações mais actualizadas sobre os preços dos produtos e comparar os preços, como a 
função de “classificação dos produtos com a diferença de preços superior a 50%” que mostra, por ordem decrescente, os 
produtos com maior diferenciação de preços. Segundo o registo do CC, há mais de 10 produtos que têm uma diferenciação de 
preços até 100% ou 200%. Os consumidores podem aproveitar mais o Posto das Informações para fazer comparação de preços 
evitando comprar produtos a preço mais elevado.

Confirmar que os dados sejam precisos e atempadamente divulgados
 A seguir, vamos ver como é que os trabalhadores do CC tratam dos dados 
recolhidos. Após a recolha, procedem a duas revisões aos dados a fim de assegurar a sua 
precisão. Em primeiro lugar, os trabalhadores revêm os dados em papel e inserem-nos 
na base de dados do Posto das Informações. Em seguida, os dados são revistos e 
confirmados pelo sistema informático para garantir que estejam correctos. Os dados 
revistos vão ser divulgados ao público mesmo no dia de recolha, para que os 
consumidores tenham acesso atempado às informações actualizadas sobre os preços 
em supermercados.
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