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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 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 fevereiro em Rio Grande mostrou um aumento de 0,67% no custo do 
cesto básico com relação ao mês de janeiro, passando de R$607,06 no mês passado para 
R$611,17 nesse mês. Esse aumento em termos monetários foi de R$4,11. 

No mês de fevereiro 35 produtos apresentaram elevação em seus preços 4 
produtos se mantiveram constantes e 15 produtos apresentaram redução em seus preços. 

 
 

Cesto Básico no Cassino aumenta 1,21% 
 

O balneário do Cassino acompanhou Rio Grande no mês de fevereiro com um 
aumento em seus preços, embora o aumento no Cassino seja em termos monetários 
maior que o aumento em Rio Grande. O custo da cesta básica no mês de fevereiro no 
balneário foi de R$615,88 mostrando um aumento em termos monetários de R$10,32 e 
em termos percentuais um aumento de 1,70% ao comparar com o mês passado. 

Conforme o esperado pelos pesquisadores do CIP o custo do cesto básico no mês 
de fevereiro foi maior no balneário do Cassino do que em Rio Grande, com o aumento 
da população no balneário devido à época de veraneio. Isso era esperado também para o 
mês de janeiro, o que não se verificou, onde ocorreu uma pequena diferença de R$2,00 
a mais no custo da cesta básica no município de Rio Grande.  
  

Cesto Básico tem pequeno aumento em São José do Norte 

Em São José do Norte o mês de fevereiro em Rio Grande mostrou um pequeno 
aumento de 0,098% no custo do cesto básico com relação ao mês de janeiro, passando 
de R$626,80 no mês de janeiro para R$627,42 nesse mês. Esse aumento em termos 
monetários foi de R$0,62. 

No mês de fevereiro 24 produtos apresentaram elevação em seus preços 13 
produtos se mantiveram inalterados e 17 produtos apresentaram redução em seus 
preços.  

Mais um mês os consumidores nortenses pagam a cesta básica mais cara dentre 
os locais pesquisados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Explicação dos motivos das variações 
 
 

Preço do feijão preto aumenta em Rio Grande, São José do 
Norte e no balneário do Cassino pelo terceiro mês 

consecutivo.  
 
 Pelo terceiro mês consecutivo o preço do feijão preto aumenta nos três locais 
onde o CIP realiza o custo do cesto básico 
 Em Rio Grande o aumento total acumulado nesse trimestre é 64,39%. A boa 
noticia com relação a esses aumentos sucessíveis é que eles vêm sendo feitos a taxas 
decrescentes. No mês de dezembro o aumento foi de 38,96%, em janeiro foi de 19,53% 
e agora em fevereiro foi de 5,9% o menor aumento registrado até o momento. 
 No balneário do Cassino o aumento pode ser sentido através do preço médio 
encontrado antes do primeiro aumento (mês de novembro) comparado com o preço 
médio de fevereiro. O preço médio antes do primeiro aumento, ou seja, o preço médio 
de novembro era de R$ 2,04 kg, passando no mês de fevereiro para R$3,72 kg. Um 
aumento de R$1,68 kg foi acrescentado ao custo de vida do consumidor. 

Já em São José do Norte só este ano houve um aumento de 43% no custo do 
feijão, os preços médios encontrados passaram de 2,30kg no inicio do ano para 3,30kg 
em março. 

Segundo o Dieese o fator climático foi o responsável por este comportamento, 
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. 

 
 

O preços do ovo de galinha aumenta em todos locais 
pesquisados 

 
Em todos os locais pesquisados o ovo de galinha teve aumento em seus preços. 
Em Rio Grande o ovo teve aumento de 30,74%, já no cassino o aumento foi de 

30,58% e em São José do Norte o aumento foi menor, 6%. 
Segundo o presidente da Associação Cearense de Avicultores (Aceav), João 

Jorge Reis, o cenário negativo foi determinado pela elevação dos preços dos insumos da 
ração animal, o milho e a soja. ”Os Estados Unidos demandaram mais milho por conta 
da produção de etanol. A China importou muita soja, que também foi absorvida pela 
produção de biodiesel no Brasil e em outros países, no ano passado” 

Já segundo Luís Paixão, diretor da Associação dos Avicultores de Minas Gerais, 
os reajustes são resultado ainda da combinação com o crescimento das exportações e o 
aumento do custo da ração. “Os insumos aumentaram demais os custos, o que fez com 
que o produtor reduzisse o número de galinhas poedeiras. Com isso, fez com que o 
mercado diminuísse a produção de ovos”. 

 



 
Oleo de soja também tem aumento no mês de fevereiro 

 
 

Outro aumento importante verificado neste mês foi do oleo de soja. Em Rio 
Grande o aumento verificado foi de 9,17%, no cassino de 7,89% e em São José do 
Norte de 5,82%. 

Segundo o Dieese esta alta tem origem no fato de os estoques mundiais da soja 
serem reduzidos e haver forte demanda no mercado internacional. 
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