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INTRODUÇÃO 

 
O Centro Integrado de Pesquisa (CIP) continua divulgando o custo do cesto 

básico em Rio Grande, São José do Norte e também na praia do Cassino. 
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 médio de oito salários mínimos. 

Pela primeira vez em três meses aconteceu o que era esperado pelos 
pesquisadores do CIP; o custo do cesto básico do Cassino foi maior que o custo do cesto 
básico encontrado em Rio Grande. Essa expectativa era prevista pelos pesquisadores do 
CIP desde o inicio da pesquisa no balneário do cassino, devido a ter menos opções de 
compras e também devido a época de alta temporada cuja tendência era da demanda 
ficar super aquecida pressionando os preços para cima. Esse fato não acontecia desde 
outubro, quando foi feito o primeiro mês de coleta de preços no Cassino. O custo do 
cesto básico em Rio Grande era menor que o do Cassino, onde a diferença naquele mês 
foi de R$ 17,72 o que representou em porcentagem uma diferença de 3,36%. Os meses 
de novembro e dezembro apresentaram sempre o custo do cesto básico em Rio Grande 
maior que no Cassino, onde a maior diferença foi encontrada no mês de dezembro, de 
R$ 7,52 em termos percentuais a diferença foi de 1,37%. No mês de janeiro Rio Grande 
apresentou um custo menor que no Cassino em termos monetários de R$ 4,22 onde em 
termos percentuais a diferença foi de 0,75%. 

Com relação aos produtos que compõe a cesta básica temos como destaque a 
batata inglesa e o tomate. Apresentaram o mesmo comportamento nos três locais onde 
são realizadas as pesquisas. 



Como destaques desse mês têm a batata inglesa que caiu 48,00% em Rio 
Grande, em São José do Norte caiu 40,25% e no Cassino a redução foi de 28,93 % com 
relação ao mês de dezembro. Enquanto o consumidor comemora, o produtor lamenta. O 
agricultor que vendeu a saca de 50 quilos por R$ 50 na safra passada, agora não está 
conseguindo mais de R$ 10 pela saca. A baixa cotação no mercado agrícola tem duas 
simples explicações: “a cotação estava em alta na época do plantio da batata e isto levou 
ao aumento da área plantada”. 

Desanimados e sem comprador, alguns produtores do Paraná jogaram toneladas 
de batata em aterros sanitários das cidades. Boa parte do que foi jogado fora apresentava 
boa qualidade para o consumo humano. Ontem, algumas instituições procuraram os 
agricultores para pedir doação do produto. Até o momento, não há previsão de melhora 
na cotação da batata. 

Outro destaque é o tomate que em Rio Grande apresentou um aumento de 
45,53%, já em São José do Norte esse aumento foi de 75,48% e o Cassino foi o local 
que apresentou maior variação positiva com relação ao mês de dezembro, teve um 
aumento de 93,96%. A elevação no preço do tomate - produto sujeito a fortes oscilações 
- foi determinante para o comportamento de alta da cesta básica em São José do Norte e 
no Cassino no mês de janeiro.  

 
Cesto Básico em Rio Grande 

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

552,02 apresentando uma diferença de R$ -3,64 com relação ao mês de dezembro, que 
em termos percentuais essa diferença foi de -0,65%. Dentre os 54 produtos pesquisados, 
24 produtos tiveram seus preços elevados, 27 produtos apresentaram redução nos preços 
e apenas 3 produtos mantiveram seus preços inalterados. 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de -0,65% destacam-se: 
 
1-Tomate (aumento de 45,53% e contribuição de 0,50793%) 
2-Queijo (aumento de 12,02% e contribuição de 0,23395%) 
3-Carne bovina (aumento de 1,52% e contribuição de 0,22310%) 
4-Batata Inglesa (redução de -48,00% e contribuição de -0,42554%). 
5-Mamão (redução de -41,09% e contribuição de -0,50611%) 
 

Carne bovina 
 

A Carne bovina é destaque pelo terceiro mês consecutivo em Rio Grande onde o 
acumulado no trimestre é de 13,13%. 
 

Gráfico mostrando os últimos seis meses de pesquisa do custo do cesto básico 
em Rio Grande em Reais. 
 
Agosto 06 536,39 
Setembro 06 524,92 
Outubro 06 526,53 
Novembro 06 551,38 
Dezembro 06 555,66 
Janeiro 07 552,02 
 
 



 
 

Cesto Básico no Cassino 
 

No Cassino o custo do cesto básico foi de R$556,24 no mês de janeiro. Em 
janeiro o custo do cesto básico ficou mais caro com relação ao mês de dezembro em 
1,48%, o que representou uma diferença monetária no valor de R$ 8,13. 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. 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 1,48% destacam-se: 
 
1-Tomate (aumento de 93,96% e contribuição de 0,76321%) 
2-Carne bovina (aumento de 4,19 % e contribuição de 0,58932%) 
3-Cerveja (aumento de 11,32% e contribuição de 0,32514%) 
4-Batata Inglesa (redução de -28,93% e contribuição de -0,26450%). 
5-Carne de Frango (redução de -11,98% e contribuição de -0,87547%) 
 

Carne de Frango 
 

A oferta interna da carne de frango foi a maior dos últimos seis anos em 2006, 
superando em 2,76% a de 2005 e em 27,3% a de 2001. O aumento do volume 
disponível foi resultado basicamente da diminuição de 6,4% das exportações, já que a 
produção seguiu estável em relação a 2005. O resultado foi queda de preços ao produtor 
e à indústria; os benefícios ficaram mesmo com o consumidor. No Cassino é o terceiro 
mês que apresenta redução de preços. O acumulado no trimestre é de -24,87%. 
 
 
 

Custo do cesto básico em São José do Norte 
 

Em São José do Norte a cesta básica custou R$ 571,10 em janeiro. Em relação 
ao mês anterior houve um aumento monetária de R$ 11,40 correspondendo uma 
variação de 2,03%.Analisando as contribuições de cada produto integrante do custo do 
cesto básico no decorrer do mês de novembro para São José do Norte, verificou-se que, 
de um total de 54 produtos, 23 produtos tiveram seus preços aumentados, 22 produtos 
reduziram seus preços e 9 mantiveram-se estáveis. 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 2,03%, destacam-se:  
 
1-Alface (aumento de 80,00% e contribuição de 0,44%) 
2- Tomate (aumento de 75,48% e contribuição de 0,94%) 
3- Presunto Magro (aumento de 39,88% e contribuição de 0,19%) 
4- Batata Inglesa (redução de 40,25 % e contribuição de -0,64%) 
5- Cenoura (redução de 36,78 % e contribuição de -0,08%) 
6- Vinagre (redução de 36,27 % e contribuição de -0,01%) 
 
 
 



Alface tem grande aumento 
 

 O que mais surpreendeu foi a alta do alface. Este item apresentou reajustes de 
80% nos supermercados, na comparação com dezembro de 2006. O que aconteceu este 
ano foi a falta das chuvas, o que fez grande parte dos produtores perderem a produção. 
Principalmente a qualidade ficou muito comprometida. 

O preço do alface apresentou um aumento de 80,00% . Uma das justificativas 
para esse aumento é a estiagem, pois o alface é um dos produtos mais sensíveis a 
variações climáticas, sendo uma espécie de termômetro do mercado. 

  

Custo do Cesto Básico 
out/06 546,51 
nov/06 548,61 
dez/06 559,69 
jan/07 571,10 

 
 
 
 

 
 
 


