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Nota Metodológica do custo do Cesto Básico calculado pelo 
CIP/ICEAC/FURG 

 
O Cesto Básico1 é composto por 54 produtos, divididos nos grupos de: 

alimentação; higiene; limpeza e gás de cozinha. Também fazem parte dos produtos o 

                                                 
1 A metodologia utilizada para o cálculo do Cesto Básico foi criada pelo IEPE – Centro de 
Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul baseado em 
uma Pesquisa Orçamentária Familiar – POF em um grupo de famílias ao longo de um período 
de tempo. Desta POF resultaram os 54 produtos que formam o cesto básico. 



cigarro, a cerveja e o fósforo. As despesas do cesto básico correspondem em média a 
uma família de quatro pessoas com uma faixa de renda média de oito salários mínimos. 

 
Cesto básico apresentou comportamento distinto nas 

localidades pesquisadas: Diminuiu 0,14% em Rio Grande, 
aumentou 1,78% no balneário do Cassino e apresentou um 

aumento significativo em São José do Norte de 4,28%. 
 

 

 O Custo do cesto básico em São José do Norte alcançou o valor mais alto 

pesquisado pelo CIP. 

 O cesto básico para o município de Rio Grande no mês de maio foi de R$676,47 

representando uma pequena diminuição de 0,14% ao compará-lo com o custo do cesto 

básico no mês de abril, quando seu valor foi de R$677,42. O setor de Produtos In 

Natura foi o que mais contribuiu para a diminuição do cesto, como por exemplo, o 

mamão e o tomate. Em relação ao mesmo período do ano passado o cesto básico 

aumentou 3,49%, onerando o consumidor em R$22,80.  

 O custo do cesto básico no balneário do Cassino foi de R$665,29 representando 

um aumento em termos monetários de R$11,63 comparados com o mês de abril. O 

Leite tipo C foi o produto que mais contribuiu para o aumento do cesto básico. 

Confrontando o valor desse período com o mesmo do ano passado -maio 2008- tem-se 

uma variação de 2,80%, ou seja, um aumento de R$18,09 no gasto do consumidor. 

Em São José do Norte no mês de maio houve um aumento no custo do cesto 

básico, esse aumento foi de 4,86%. O valor do cesto do mês de abril com relação ao mês 

de maio, passou de R$626,89 para R$653,59. O aumento em termos monetários foi de 

R$26,69. O que mais contribuiu para essa elevação foi o setor de Produtos de Limpeza, 

como, por exemplo, o sabão em barra. Houve também um acréscimo do preço no Leite 

tipo C. O setor de Higiene Pessoal manteve-se estável neste período.  

O aumento no custo do cesto básico verificado em São José do Norte e Cassino 

acompanharam a tendência nacional no mês de maio, onde segundo o DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico), 15 das 17 

capitais apresentaram alta. Das capitais pesquisadas Porto Alegre foi a que mais 

apresentou alta do cesto.  

 O produto que representou maior queda de preços em Rio Grande foi o 

desodorante e no Cassino foi o papel higiênico, onde as reduções foram de 36,46% e 



33,80%, respectivamente. Uma boa noticia para o consumidor. Porém, o produto que 

obteve um significativo aumento em todas as localidades pesquisadas foi o Leite tipo C. 

 Apesar do aumento de 4,86% do cesto básico em São José do Norte , a cidade 

continua apresentando o Cesto Básico mais baixo, sendo seguido pelo Balneário 

Cassino. Sendo assim, o cesto mais caro do mês de maio está no centro de Rio Grande, 

apesar de ter diminuído 0,14%. 

  

Nota: Houve uma alteração de metodologia em função de alguns produtos apresentarem 

unidade diferentes. 

 

 Maiores informações sobre o Centro Integrado de Pesquisa podem ser obtidos 

junto ao site www.cip.furg.br . Neste site o visitante poderá ter acesso a serie histórica 

do custo do cesto básico nos três locais onde o CIP realiza a pesquisa, participar de 

enquetes, entrar em contato com os integrantes e também obter informação sobre mais 

projetos que o CIP realiza.   

 


