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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 

No Cassino o custo do cesto básico foi de 587,20 no mês de julho. Em julho o 
custo d

entre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 

- Leite (aumento de 17,04% e contribuição de 1,22854%).  

%)  

 

 

Cesto Básico em Rio Grande 
 

O mês de julho no município de Rio Grande apresentou o maior custo dos 
últimos

entre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 

- Carne de frango (aumento de 19,79% e contribuição de 1,29576%) 

 

 
 

 

o cesto básico ficou mais caro com relação ao mês de junho em 3,27%, o que 
representou uma diferença monetária no valor de R$ 18,63. 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  
 
D
variação mensal de 3,27%, destacam-se: 
 
1
2- Iogurte (aumento de 29,50% e contribuição de 0,91168%) 
3- Carne bovina (aumento de 4,07% e contribuição de 0,57579
4- Carne de Frango (aumento de 7,72% e contribuição de 0,43278%) 
 
 
 
 
 

 

 12 meses de pesquisas, apresentando o incrível valor de R$ 598,89 um aumento 
de 2,17% em relação ao mês de junho, representando uma variação monetária de 
R$12,75. O custo do cesto básico de quase 600 reais foi o maior encontrado nos últimos 
12 meses onde o acumulado nesse período é de 13,35%. Durante o ano de 2007 a 
inflação acumulada desses sete primeiros meses é de 8,49%, o que em termos 
monetários apresentou uma diferença no custo do cesto básico em Rio Grande no ano de 
2007 de R$46,87. Dentre os 54 produtos pesquisados, 25 produtos tiveram seus preços 
elevados, 25 produtos apresentaram redução nos preços e apenas 4 produtos mantiveram 
seus preços inalterados. 
 
D
variação mensal de 2,17%destacam-se: 
 
1
2- Carne bovina (aumento de 4,31% e contribuição de 0,59576%)  

3- Iogurte (aumento de 13,88% e contribuição de 0,46539%) 
4- Leite (aumento de 5,82% e contribuição de 0,44041%) 
 
 



 

Custo do cesto básico m São José do Norte 

Em São José do Norte a ces lação ao mês 

ente para esta 

CESTA BASICA AUMENTA 3,18% EM SÃO JOSÉ DO NORTE 

AUMENT

O preço da carne bovina em

                      Fonte: CIP/FURG 
 

 

Custo do Cesto Básico 

 
 
 e
 

ta básica custou R$628,26 em julho. Em re
anterior houve um aumento monetário de R$ 19,38 correspondendo uma variação 
de 3,18%. 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, 24 produtos tiveram seus preços aumentados, 11 produtos 
reduziram seus preços e 19 mantiveram-se estáveis. 
 

entre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamD
variação mensal de 3,18 %, destaca-se:  
 

- Carne bovina (aumento de 12,00 % e contribuição de 1,62 p.p) 1
 

O DO PREÇO DA CARNE BOVINA CONTRIBUI MUITO PARA O 
RESULTADO EM SÃO JOSE DO NORTE 

 São José do norte que subiu no mês de julho, a alta foi de 
12% representando uma contribuição percentual de 1,62p.p na cesta de produtos 
básicos.  

 

 

 

Abr/07 585,85 
Mai/07 589,50 
Jun/07 608,87 
Jul/07 628,26 

 
 
 
 
 
  

  
   

  

 
 
 
 
 



 
 

CESTO BASICO DE SÃO JOSÉ DO NORTE, RIO GRANDE E CASSINO 
AUMENTARAM NO MÊS DE JULHO. 

  
 O grande vilão para o aumento do custo do cesto básico em Rio Grande e no 

vamente o leite. Pelo quinto mês consecutivo o preço do leite em Rio 

ue, 
tualm

de itens lácteos, em virtude dos resultados ruins de grandes regiões 

o a registrada até junho. Na avaliação do executivo, o que ocorreu esse ano 
foi um

ositivas nos preços. É o caso do preço 
do iogu

o o preço da carne de 
frango 

o Norte. Apresentando também grande influencia para o 
men

 
 

 

Cassino foi no
Grande e no Cassino subiu, apresentando um aumento percentual nesses cinco meses de 
51,87% e 48,12% respectivamente. O preço do leite só deve voltar a cair em outubro, 
quando termina a entressafra do produto, segundo a Comissão de Pecuária de Leite. 
 Para o presidente da Associação Brasileira do Leite Longa Vida (ABLV) o setor 
passou por problemas de origem interna e externa este ano. Ele explicou q
a ente, o período é de entressafra na produção do leite, o que já reduz a oferta no 
mercado interno. "Além disso, o consumo (interno) aumentou esse ano", afirmou o 
executivo. 
 Outro ponto destacado por Wellington Braga foi o aumento das exportações 
brasileiras 
produtoras, como Austrália e Nova Zelândia. Com isso, a demanda por leite também no 
exterior tornou-se maior do que a oferta - o que elevou a cotação do leite no mercado 
internacional, estimulando os fabricantes brasileiros a elevarem seu nível de vendas 
externas. "Não existe um fator isolado que explique a elevação no preço do leite", 
afirmou.  

Para Braga, os preços podem até continuar a acelerar, mas não de forma tão 
intensa com

a "recuperação de preços", efetuada pelos produtores, que passaram por um 
período de preços baixos nos últimos dois anos.  

Esse aumento do preço do leite, registrado na pesquisa da cesta básica de julho 
fez com que seus derivados tivessem alterações p

rte que apresentou aumento em Rio Grande e no Cassino. 
O aumento do custo da carne de frango segundo o Instituto de Economia 

Agrícola o bom desempenho das exportações continua pressionand
no mercado interno. 

 O preço da carne bovina foi o grande responsável pelo aumento do custo do 
cesto básico em São Jose d
au to do custo do cesto básico  em Rio Grande e no balneário do Cassino. Segundo o 
presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Longo, esse 
aumento deve-se a pouca oferta de carne no estado para consumo interno, devido à 
diminuição do rebanho nos últimos dois anos e parte da produção gaúcha destinar-se à 
exportação. A situação não é pior porque as redes de supermercados estão comprando 
cortes sem osso de outros estados, já que o ingresso de carne com osso no Rio Grande 
do Sul sofre restrição sanitária, entrando apenas o produto de Santa Catarina, Acre e 
Rondônia.  
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