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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 no Cassino e Rio Grande 
 
 

No Cassino o custo do cesto básico foi de 591,32 no mês de agosto. Em agosto o 
custo do cesto básico ficou mais caro com relação ao mês de junho em 0,70%, o que 
representou uma diferença monetária no valor de R$ 4,12. Dentre os 54 produtos 
pesquisados, 34 deles apresentaram elevação em seus preços, 17 produtos tiveram 
redução em seus preços e 3 mantiveram seus preços constantes  

O mês de agosto no município de Rio Grande apresentou uma leve redução no 
Custo do Cesto Básico, apresentando o valor de R$ 597,79 uma redução de -0,183% em 
relação ao mês de julho, representando uma variação monetária de R$ -1,09.. Dentre os 
54 produtos pesquisados, 27 produtos tiveram seus preços elevados, 24 produtos 
apresentaram redução nos preços e apenas 3 produtos mantiveram seus preços 
inalterados. 
 Conforme apurou os acadêmicos André Scott Hood e Fabiano Molon do 
CIP/FURG, pela primeira vez depois de muitos meses o Custo do Cesto Básico em Rio 
Grande e no balneário Cassino apresentaram uma variação pequena. Essa baixa variação 
deve-se ao preço do leite e da carne bovina permanecerem praticamente inalterados, 
pois eles representam em media 8% e 14% respectivamente no total do Custo do Cesto 
Básico.  
 
  

Custo do cesto básico em São José do Norte 
 

Em São José do Norte a cesta básica custou R$623,78 em agosto. Em relação ao mês 
anterior houve uma queda monetária de R$ 4,48 correspondendo uma variação de  
-0,713%. Analisando as contribuições de cada produto integrante do custo do cesto 
básico no decorrer do mês de junho para São José do Norte, verificou-se que, de um 
total de 54 produtos, 21 produtos tiveram seus preços aumentados, 14 produtos 
reduziram seus preços e 19 mantiveram-se estáveis. 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de -0,713%, destaca-se:  
 
LEITE (queda de 7,21% e contribuição de -0,79 p.p) 
 

 

 

 

 



CESTA BASICA TEM QUEDA DE 0,713% EM SÃO JOSÉ DO NORTE 

O LEITE FOI O PRINCIPAL RESPONSAVEL PELA QUEDA NA CESTA 
BASICA 

 
 Segundo o CIP/FURG, o preço do leite considerado dos maiores vilões da 
inflação dos últimos meses, voltou a pressionar o custo da cesta básica de agosto, mas 
agora de com redução nos preços, algo que não se via desde 2006. 
  De acordo com Gustavo Beduschi, pesquisador do Cepea/USP, o mercado 
interno sustentou a elevação dos preços, após a retração da produção doméstica, e o 
mercado externo reforçou o quadro, enxugando o excedente. “O preço é fortemente 
atrelado ao mercado interno e o externo surge como mais um mercado consumidor, que 
ajuda a enxugar a produção, com bons preços. Mas isso começa a mudar um pouco 
porque a oferta está sendo retomada” disse Beduschi. 

  

 
 
 
 
 
 
                        Fonte: CIP/FURG 

Custo do Cesto Básico SJN 
Mai/07 589,50 
Jun/07 608,87 
Jul/07 628,26 

Ago/07 623,78 
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