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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. 



 
 
  
Apesar das freqüentes oscilações de preços nos produtos que 
compõem a cesta básica ao longo do ano, a inflação da cesta 

foi de 7,18% em Rio Grande. 
 

 Em 2007 verificou-se que a cesta básica calculada pelo CIP apresentou uma 
variação de 8,11% em Rio Grande, 7,18% no balneário Cassino e 7,67% em São José 
do Norte. Comparando-se com a mesma cesta básica calculada em Porto Alegre, a qual 
apresentou uma variação de 12,01% no ano, nota-se que a variação da cesta foi menor 
em Rio Grande, Cassino e São José do Norte. Ou seja, o aumento do custo de vida, 
medido pelos componentes de alimentação, higiene e limpeza foi até 4% superior na 
capital, quando comparados ás variações de preços em Rio Grande, Cassino e São José 
do Norte. 

 
 

Cesto Básico em Rio Grande aumenta 0,67% 
 
 

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 dezembro em Rio Grande mostrou um aumento de 0,67% no custo do 
cesto básico com relação ao mês de novembro, passando de R$592,77 no mês passado 
para R$596,77 nesse mês. Esse aumento em termos monetários foi de R$1,26. 

No mês de dezembro 26 produtos apresentaram elevação em seus preços 2 
produtos se mantiveram constantes e 26 produtos apresentaram redução em seus preços, 
destaca-se o seguinte produto: 

 
# Feijão Preto aumento de 38,96%  
 

 
 
 

Cesto Básico no Cassino aumenta 1,21% 
 

O balneário do Cassino acompanhou Rio Grande no mês de dezembro com um 
pequeno aumento em seus preços, embora o aumento no Cassino foi em termos 
monetário maior que o aumento em Rio Grande. O custo da cesta básica no mês de 
dezembro no balneário foi de R$596,18 mostrando um aumento em termos monetários 
de R$7,15 e em termos percentuais de 1,21% ao comparar com o mês passado. 

O produto que apresentou destaque no mês de dezembro no balneário do cassino 
foi o Feijão Preto: 
  

# Feijão Preto com um aumento de 24,09% 



  

 

CESTA BASICA SOBE 3,14% EM SÃO JOSÉ DO NORTE 

No mês de dezembro de 2007 o custo de cesto básico na cidade de São José do 
Norte teve um aumento considerável de 3,14%. Influenciado por produtos importantes 
do cesto, é o caso do feijão e principalmente a carne bovina que contribui e muito para 
este aumento. Dos 54 produtos pesquisados, 26 tiveram elevação dos preços, 10 não 
tiveram variação dos preços e 18 tiveram redução.  

 
 
 
 
 
 

FEIJÃO TEVE AUMENTO EM TODOS OS LOCAIS PESQUISADOS 
 

Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) o fator climático foi o responsável por este aumento nos preços, pois 
a terceira safra, colhida normalmente por volta de julho/agosto, foi praticamente perdida 
devido à forte seca. A principal safra do feijão é semeada em setembro, para ser colhida 
entre dezembro e fevereiro, conforme a região. Como a estiagem prolongou-se até os 
últimos dias de outubro, a colheita pode atrasar cerca de dois meses. A partir desta 
colheita, porém o preço deve cair uma vez que os altos preços incentivaram o 
crescimento do plantio. 

     
 

Carne Bovina tem aumento de 5,54% no mês de dezembro em 
São José do Norte 

 
Segundo o Dieese, além da seca que prolongou o período da entressafra, também 

a crescente demanda internacional e as festas de final de ano contribuíram para o 
produto ter terminado o ano em elevação. Com a normalização das chuvas, os pastos 
estão recuperados e a oferta para abate deve aumentar, contribuindo com a redução dos 
preços. 

A alta do preço da carne também pode ser explicada pela seca que atingiu o 
centro-oeste do país. Já o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária Bahia 
(Faeb), João Martins, aponta, ainda, um aumento no consumo de carne em todo o 
mundo. “No Brasil, o consumo per capta era de 32 quilos ao ano, agora está em 42 
quilos. Se as pessoas ganham mais, vão comprar carne. E há uma demanda grande em 
outros países, por conta disso a exportação da carne brasileira está destacada, mesmo 
com o dólar em baixa”, disse Martins. 
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