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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. 

 
 
  



Cesto Básico em Rio Grande atingiu R$650,05 em Abril 
 

O Centro Integrado de Pesquisa continua divulgando mensalmente os resultados 
do Custo da Cesta Básica em Rio Grande, balneário Cassino e São José do Norte. 

O mês de abril em Rio Grande, impulsionado principalmente pela alta no preço 
do pão de 26,05%, atingiu a impressionante marca de R$650,05. Um aumento em 
termos monetários de R$25,38 comparando com o mês de março, onde o seu custo era 
de R$624,67. Em termos percentuais esse aumento foi de 4,06%. 

No mês de abril 29 produtos apresentaram elevação em seus preços 2 produtos 
mantiveram-se constantes e 23 produtos apresentaram redução em seus preços. 

 
 

 
Cesto Básico no Cassino aumenta 3,78% 

 
O balneário do Cassino acompanhou Rio Grande no mês de abril aumento muito 

semelhante em seus preços. O custo da cesta básica no mês de abril no balneário foi de 
R$644,09 mostrando um aumento em termos monetários de R$23,50 e em termos 
percentuais um aumento de 3,78% ao comparar com o mês passado. 

Conforme o esperado pelos pesquisadores do CIP o custo do cesto básico no mês 
de abril como já havia ocorrido no mês de março é maior no município do Rio Grande 
do que no balneário cassino, isto pode ser explicado pelo fim da temporada de veraneio.  

Esse aumento de quase 25,00 reais, também foi impulsionado pelo aumento de 
25,55% no preço do pão. 

 
 

Aumento cesto básico em São José do Norte fica em 0,554%

Em São José do Norte no mês de abril apresentou alta de 0,554% no custo do 
cesto básico com relação ao mês de março, passando de R$657,24 no mês de março 
para R$680,88 em abril. Esse aumento em termos monetários foi de R$3,64. Sendo o 
pão foi o maior responsável pela alta do custo da cesta de produtos básicos 

No mês de abril 20 produtos apresentaram elevação em seus preços 16 produtos 
se mantiveram inalterados e 18 produtos apresentaram redução em seus preços. Como 
sempre ocorre, os moradores de São Jose do Norte pagam a cesta básica mais cara entre 
os locais pesquisados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Explicação dos motivos das variações 
 

Preço do pão tem grande elevação nos supermercados em abril 

O preço do pão apresenta elevação em seus preços nos três locais onde o CIP 
realiza a pesquisa do custo do cesto básico. Após a percepção ocorrida no mês passado 
quanto o aumento do preço do pão nas padarias, esse aumento a partir do mês de abril 
também é sentido nos supermercados. Os aumentos do pão foram muito próximos em 
Rio Grande que ficou em 26,05%, Balneário do Cassino com 25,55% e em São José do 
Norte apresentando um aumento de 26,19%. Essa elevação no preço do pão também foi 
sentida em outras localidades do país, onde segundo o Departamento intersindical de 
estatística e estudos socioeconômicos,  DIEESE, o preço do pão subiu em todas capitais 
onde eles realizam a pesquisa. Ainda conforme o DIEESE essa alta é em conseqüência 
de medidas adotadas pela Argentina, principal fornecedor do trigo consumido no Brasil, 
cuja produção é insuficiente para atender ao mercado interno. Com isso, o Brasil se vê 
obrigado a comprar o produto dos Estados Unidos e do Canadá, com preço de frete bem 
mais elevado. A ação da Argentina é também a justificativa para a alta da farinha de 
trigo, verificada em oito das nove capitais do Centro Sul. Esse aumento do preço da 
farinha de trigo é refletido em Rio Grande onde a elevação foi de 11,16% em abril. 

 

Aumento no preço do queijo 

Era esperado pelos pesquisadores do CIP para o mês de abril aumentos de preço 
em produtos derivados do leite. Contudo, neste mês ocorreu apenas o aumento no preço 
do queijo que subiu 12,46% em Rio Grande. 

Preço do Feijão Preto cai após aumentos sucessivos 
 

No mês de abril os preços do feijão preto em Rio Grande, Cassino e São José do 
Norte acompanharam o comportamento de queda em seus preços com outras 13 capitais 
do país de acordo com o DIEESE. Esse comportamento segundo deve-se ao fato da seca 
do ano passado ter sido muito longa, o que atrasou em dois meses o plantio do produto. 
Em março foi colhida a principal safra, o que pode indicar perspectiva de queda no 
preço. A redução foi de 6,46% em Rio Grande, enquanto no Balneário do Cassino foi de 
7,87% e em São Jose do Norte foi de 3,15%. 
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