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INTRODUÇÃO 
Cesto básico de Rio Grande e Cassino aumenta no mês 

fevereiro 
 

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 tanto em Rio Grande quanto no Cassino ficou mais caro 
no mês de fevereiro com relação ao custo do cesto básico encontrado em janeiro. 
 A elevação em Rio Grande foi em termos percentuais de 0,84% onde no mês de 
janeiro o custo do cesto básico era de R$ 552,02 passou a ser no mês de fevereiro de R$ 
556,70 apresentando um acréscimo monetário de R$ 4,68. Já no Cassino a elevação foi 



um pouco maior do que de Rio Grande, apresentando em termos percentuais um 
acréscimo de 1,48%. O custo do cesto básico em janeiro foi de R$ 556,24 onde houve 
um acréscimo monetário de R$ 8,24 deixando o custo da cesta básica no cassino de 
R$564,48. 

Fazendo a comparação com a cesta básica da capital o Cassino foi o que ficou 
mais próximo da variação encontrada pelo IEPE/UFRGS (a metodologia utilizada é a 
mesma) que apresentou uma variação percentual de 1,54% onde o custo total do cesto 
básico focou em R$ 578,56. 

Com relação a produtos que apresentaram características semelhantes nos locais 
de pesquisas se destacaram nesse mês a batata inglesa e a maça. Este mês apresentou 
uma curiosidade diferente, onde o preço da batata em Rio Grande e Cassino tiveram 
aumento expressivo (98,90% e 60,47 % respectivamente) quanto em São José do Norte 
apresentou uma queda significativa (-31,58%). A maça por sua vez apresentou o 
caminho inverso da batata. Onde no Cassino e em Rio Grande apresentou uma redução 
significativa (-18,83% e -25,77% respectivamente) e São Jose do Norte apresentou um 
aumento expressivo (33,98%). Fica agora a expectativa com relação ao próximo mês de 
pesquisa para vermos o comportamento desses dois produtos. 

Esses aumentos de preço da batata em Rio Grande e no Cassino não 
apresentaram a tendência nacional de queda de preço do produto, onde segundo o jornal 
bom dia Sorocaba (18/2/2007) os produtores de Contenda (PR), a 40 quilômetros de 
Curitiba, voltaram a sofrer perdas por causa do preço do produto. Pelo menos 600 
toneladas foram para o lixo desde o começo do ano. Os produtores do Rio Grande do 
Sul também têm de descartar o produto. A crise se deve ao baixo preço da batata. 
Animados com os bons preços no ano passado, os produtores investiram nesta safra. O 
resultado foi a superprodução, que fez o preço da saca de 50 quilos cair de R$ 70 para 
R$ 5.

Quanto à maça a estimativas da Associação Brasileira de Produtores de Maçã 
(ABPM) é de uma colheita de 821 mil toneladas. O presidente da ABPM, Piérre Nicolas 
Peres, afirma que a produção volta aos parâmetros normais e recupera a perda ocorrida 
em 2006, em função da seca e do inverno fraco em regiões produtoras. A safra maior 
este ano está relacionada à boa quantidade de chuvas no verão e de frio no final do 
inverno. Apesar disso, o faturamento do setor deverá ser o mesmo de 2006, de R$ 670 
milhões, porque, segundo Peres, a maior oferta irá pressionar os preços da fruta para 
baixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cesto Básico em Rio Grande 

 
O mês de fevereiro apresentou o custo do cesto básico em Rio Grande de R$ 

556,70 apresentando uma diferença de R$ 4,68 com relação ao mês de janeiro, que em 
termos percentuais essa diferença foi de 0,84%. 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( cigarros, gás de cozinha e pão). 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 0,84% destacam-se: 
 
1-Batata Inglesa (aumento de 98,90% e contribuição de 0,45895%) 
2-Mamão (aumento de 55,99% e contribuição de 0,40898%) 
3-Café Moído (aumento de 13,01% e contribuição de 0,34488%) 
4-Maça (redução de -25,77% e contribuição de -0,26744%). 
5-Laranja (redução de -24,65% e contribuição de -0,44917%) 
6-Carne bovina (redução de -2,69% e contribuição de -0,40327%). 
 
 
 
Café  

Os preços mundiais do café podem subir este ano entre 10% e 25%, estimulados 
pela forte baixa da produção esperada pelo Brasil para a colheita 2007/2008, segundo 
estimativas dos exportadores brasileiros.  
“Com a redução significativa da safra brasileira, que acabará de ser colhida em 2008, há 
expectativa geral de insuficiência de café no mercado”, explica o presidente do 
Conselho de Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), Guilherme Braga. “Vai faltar 
café, a oferta global será menor que a demanda e isso vai se refletir principalmente na 
variedade arábica” afirma.  
O Brasil é o principal produtor e exportador mundial de café, com 27 milhões de sacas 
(de60quilos) vendidas em 2006.  
Também é o segundo consumidor mundial, atrás dos Estados Unidos. “Não haverá 
explosão de preços, mas, comparando com 2006, está prevista variação entre 15% e 
25% , principalmente da arábica”, disse Braga.  
Os 27 milhões de sacas exportadas em 2006 representam aumento de cerca de 4% em 
relação a 2005. Em dinheiro, é uma alta de 10%, chegando a aproximadamente US$ 
3,25 bilhões. Para 2007, está prevista queda de 8% no volume das vendas, que será 
compensada com preços mais altos. 
 
 
 
Carne bovina 

A Carne bovina apos apresentar por três meses consecutivos aumento de preço 
na cidade de Rio Grande no mês de fevereiro apresentou uma ligeira queda de -2,69%. 
É pouco ainda comparado com os três meses anteriores que apresentaram na soma um 
aumento de 13,13%. 
 
 
 



 
Cesto Básico no Cassino 

 
No Cassino o custo do cesto básico foi de R$ 564,48 no mês de fevereiro. Em 

fevereiro o custo do cesto básico ficou mais caro com relação ao mês de janeiro em 
1,48%, o que representou uma diferença monetária no valor de R$ 8,24. Dentre os 54 
produtos pesquisados, 30 deles apresentaram elevação em seus preços, 19 produtos 
tiveram redução em seus preços e 5 mantiveram seus preços constantes (banana, 
cigarros, leite tipo C, gás de cozinha e pão) 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 1,48% destacam-se: 
 
1-Cebola (aumento de 81,08% e contribuição de 0,16072%) 
2-Batata Inglesa (aumento de 60,47% e contribuição de 0,58932%) 
3-Cenoura (aumento de 47,32% e contribuição de 0,38715%) 
4-Papel Higiênico (redução de -19,43% e contribuição de -0,22397%). 
5-Maça (redução de -18,83% e contribuição de -0,18138%) 
 
  
Cenoura 
 
Entressafra faz aumentar preço da cenoura segundo a ABH (Associação Brasileira de 
Horticultura) 
Entre os produtos que tiveram aumento nos preços neste ano, destaca-se a cenoura. O 
reajuste, segundo os comerciantes, é justificado pela entressafra e também pelas 
constantes chuvas que atingiram as plantações no início deste ano. 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Custo do cesto básico em São José do Norte 
 

 Em São José do Norte a cesta básica custou R$ 566,02 em fevereiro. Em relação ao 
mês anterior houve uma queda monetária de R$ 5,08 correspondendo uma 
variação de -0,890%. Analisando as contribuições de cada produto integrante do custo 
do cesto básico no decorrer do mês de fevereiro para São José do Norte, verificou-se 
que, de um total de 54 produtos, 15 produtos tiveram seus preços aumentados, 21 
produtos reduziram seus preços e 18 mantiveram-se estáveis. 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 2,03%, destacam-se:  
 
1- Ovos (aumento de 40,80% e contribuição de 0,44%) 
2- Maçã (aumento de 33,98% e contribuição de 0,35%) 
3- Batata Inglesa (redução de 31,58 % e contribuição de -0,29%) 
4- Banana (redução de 14,29 % e contribuição de -0,20%) 
 
 

OVOS TEM AUMENTO DE 40% EM SÃO JOSE DO NORTE 

 O preço do ovo em São José do norte que no início de fevereiro subiu, 40% em 
relação aos preços praticados em janeiro deste ano, aumento esse que decorreu por: 
influência climática; chuvas e suas conseqüências na oferta de hortifrutis; majorações 
das cotações de carne bovina, frango, peixe, do óleo de soja; e o reflexo da nova 
alíquota do COFINS nos custos de produção, deve continuar com firme tendência de 
alta até abril, segundo estimativa da Associação Paulista de Avicultura (APA). 

 Os avicultores alegam que o aumento já praticado é insuficiente para recuperar o 
aumento dos custos de produção de 2004 e os prejuízos de 2003, quando trabalharam no 
vermelho.  

 "O setor está tentando recuperar perdas do ano passado e aumento de custos 
deste ano. Não vejo outra tendência do mercado a não ser a de elevação de preços", 
prevê José Carlos Teixeira da Silva, diretor da APA.  

Primeira queda nos últimos 4 meses 
 Custo R$

530
540
550
560
570
580

nov/06 dez/06 jan/07 fev/07

Custo R$

 
 
 
 



 
                      

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. 
 
 
 
 
 


	Café
	Carne bovina
	Cenoura
	Nota Metodológica do custo do cesto básico calculado pelo CI


