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INTRODUÇÃO 
 

Custo do Cesto básico tem aumento em Rio Grande, São José 
do Norte e Cassino no mês abril. 

 
O Centro Integrado de Pesquisa (CIP/DCEAC) da FURG continua divulgando o 

custo do cesto básico em Rio Grande, São José do Norte e também na praia do Cassino. 
A cesta é composta por 54 produtos, divididos nos grupos de: alimentação; higiene; 
limpeza e gás de cozinha. Também fazem parte dos produtos o cigarro, a cerveja e o 
fósforo. 
 O custo do cesto básico teve aumento nos três locais onde é realizada a pesquisa 
pelo centro integrado de pesquisa (CIP): Apesar dos três locais apresentarem variações 
pequenas no mês de abril o balneário do Cassino foi onde apresentou a maior variação 
(1,05%). Rio Grande e São José do Norte apresentaram variação semelhante (0,65% e 



0,67%).A elevação em Rio Grande foi em termos percentuais de 0,65% ,onde no mês de 
março o valor era de R$ 564,18 em abril o custo do cesto básico passou a ser de R$ 
567,84 apresentando um acréscimo monetário de R$ 3,66. Já em São José do Norte a 
elevação foi um pouco maior do que de Rio Grande, apresentando em termos 
percentuais um acréscimo de 0,677%. O custo do cesto básico em março foi de 
R$581,92 onde houve um acréscimo monetário de R$ 3,93 deixando o custo da cesta 
básica em São José do Norte em R$585,85.  

Fazendo a comparação com a cesta básica da capital, Porto Alegre, onde ela 
apresentou o valor inverso encontrado em São Jose do Norte -0,67% e seu custo foi de 
580,57 IEPE/UFRGS (a metodologia utilizada é a mesma). 
 O preço da cebola continua apresentando alta em Rio Grande seguindo o mesmo 
comportamento de março e também apresentando alta nesse mês no Cassino. Onde 
segundo o PROCON-SP, nesta safra, apesar do crescimento da atividade em Santa 
Catarina, com aumento da área plantada, o setor está preocupado com a remuneração 
aos produtores locais, tendo em vista os graves problemas de mercado verificados 
durante o ano passado. Muitos produtores tiveram prejuízos, recebendo valores aquém 
dos custos de implantação da cultura. 
O aumento da produção, a resistência dos produtores em vender o produto a preços 
baixos e a falta de capacidade de armazenamento começaram a ocasionar deterioração 
do produto nos galpões, em algumas regiões do Rio Grande do Sul. A oferta também foi 
restringida pela diminuição da concorrência com o produto argentino, que está sendo 
direcionado, em primeiro plano, para países europeus. 
 
 
 

 
 

Cesto Básico no Cassino 
 

No Cassino o custo do cesto básico foi de R$ 561,20 no mês de abril. Em abril o 
custo do cesto básico ficou mais caro com relação ao mês de março em 1,05%, o que 
representou uma diferença monetária no valor de R$ 5,86. Dentre os 54 produtos 
pesquisados, 25 deles apresentaram elevação em seus preços, 25 produtos tiveram 
redução em seus preços e 4 mantiveram seus preços constantes ( cigarros, óleo de soja, 
gás de cozinha e pão) 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 1,05% destacam-se: 
 
1-Cebola (aumento de 228,42% e contribuição de 0,58223%) 
2-Batata Inglesa (aumento de 115,48% e contribuição de 0,73755%) 
3-Banana (redução de -21,34% e contribuição de 0,288346159%) 
4-Carne bovina (redução de -2,93% e contribuição de -0,42445%). 
 
 O aumento do custo do cesto básico foi graças ao exorbitante aumento do preço 
da cebola e da batata inglesa, onde o aumento foi mais de 200% para cebola e mais de 
100% para batata. Embora houvesse ocorrido queda nos preços da banana e da carne 
bovina, essas reduções não conseguiram compensar esse expressivo aumento da cebola 
e da batata apresentando um aumento do custo do cesto básico do Cassino. A carne 



bovina vem apresentando sinais positivos para os consumidores porque desde dezembro 
de 2006 ela vinha apresentando altas nos preços e a partir do mês de março vem 
mostrando certa tendência de queda no Cassino. Onde no mês de março ela caiu 0,05% 
e agora no mês de abril caiu mais 2,93%. 
 
  
CUSTO CESTO BÁSICO NO CASSINO 
 

out/06 544,25 
nov/06 549,006 
dez/06 548,1 
jan/07 556,24 
fev/07 564,48 

mar/07 555,31 
abr/07 561,2 

 
 
 

 
 

Cesto Básico em Rio Grande 
 

O mês de abril apresentou o custo do cesto básico em Rio Grande de R$ 567,84 
apresentando uma diferença de R$ 3,66 com relação ao mês de março, que em termos 
percentuais essa diferença foi de 0,65%. Dentre os 54 produtos pesquisados, 25 
produtos tiveram seus preços elevados, 26 produtos apresentaram redução nos preços e 
apenas 3 produtos mantiveram seus preços inalterados. 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 0,65% destacam-se: 
 
1-Cebola (aumento de 92,20% e contribuição de 0,34333%) 
2- Mamão (aumento de 46,29% e contribuição de 0,39669%) 
3- Maça (aumento de 30,85 e contribuição de 0,21351%) 
4- Queijo (redução de -20,8% e contribuição de -0,51845%) 
5- Carne de frango (redução de -4,00% e contribuição de -0,30908%).  
 
 Em Rio Grande a variação percentual de março para abril foi relativamente 
pequena apresentando um acréscimo monetário de R$3,66. Agora ao analisarmos o 
ultimo semestre iremos perceber que o custo do cesto básico apresentou uma variação 
positiva de aproximadamente de 3,0% apresentando um acréscimo monetário de 
R$16,46. Com relação ao ano de 2007 percebemos que de janeiro a abril houve um 
acréscimo monetário de R$15,82 apresentando uma variação positiva de 
aproximadamente 2,8%, 

 
 
 
 



 
Cesta básica de Rio Grande  

nov/06 551,38 
dez/06 555,66 
jan/07 552,02 
fev/07 556,7 

mar/07 564,18 
abr/07 567,84 

 
  

 
 

Custo do cesto básico em São José do Norte 
 

 Em São José do Norte a cesta básica custou R$585,85 em abril. Em relação ao mês 
anterior houve um aumento monetário de R$ 3,93 correspondendo uma variação 
de 0,677%. Analisando as contribuições de cada produto integrante do custo do cesto 
básico no decorrer do mês de abril para São José do Norte, verificou-se que, de um total 
de 54 produtos, 26 produtos tiveram seus preços aumentados, 17 produtos reduziram 
seus preços e 11 mantiveram-se estáveis. 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 0,677 %, destacam-se:  
 
1- Batata (aumento de 26,64 % e contribuição de 0,29%) 
2- Cenoura (redução de 26,55 % e contribuição de -0,28%) 
 
 

CESTA BASICA AUMENTA 0,677% EM SÃO JOSÉ DO NORTE 

BATATA FOI UM PRODUTO QUE AJUDOU ESSE AUMENTO 

  
 O preço da cebola em São José do norte que subiu 26,64% em relação aos 
preços praticados em março, esse aumento do preço da batata, registrado na pesquisa da 
cesta básica de abril, pode estar associado a uma retração da oferta, derivada da retirada 
maciça do produto do mercado. Para a safra das secas, está prevista uma diminuição da 
área plantada. 
 A batata é um produto bastante sensível a doenças e é exigente quanto às 
condições do solo e do clima. Sabe-se que o bataticultor é quase um nômade, pois, para 
fugir das doenças que atacam as plantações, é obrigado a mudar a área de cultivo após 
cada colheita, dependendo para isso do arrendamento de terras. 
 
  

PREÇO DA CENOURA CAI  EM SÃO JOSE DO NORTE 



 
 O preço da cenoura em São José do Norte que caiu 26,55% no mês de abril 
comparado com o mês de março. Segundo os fornecedores a baixa é resultado do 
período de safra da hortaliça, aumentando a sua oferta nas áreas produtoras, como 
Pernambuco e Bahia, o que conseqüentemente reflete no preço ao consumidor final. 

 
 

 
Custo do Cesto Básico 

jan/07 571,10 
fev/07 566,02 

Mar/07 581,92 
Abr/07 585,85 

 
 
 
 
 
 
 
                     Fonte: CIP/FURG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

Nota Metodológica do custo do cesto básico calculado pelo 
CIP/DCEAC/FURG 

 
A metodologia utilizada para o cálculo da cesta básica é a mesma utilizada pelo 

IEPE – Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. A cesta é composta por 54 produtos, divididos nos grupos de: 
alimentação; higiene; limpeza e gás de cozinha. Também fazem parte dos produtos o 
cigarro, a cerveja e o fósforo. As despesas da cesta básica correspondem em média a 
uma família de 4 pessoas com uma faixa de renda média de oito salários mínimos. 
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