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Nota Metodológica do custo do Cesto Básico calculado pelo 
CIP/ICEAC/FURG 
 

O Cesto Básico1 é composto por 54 produtos, divididos nos grupos de: 
alimentação; higiene; limpeza e gás de cozinha. Também fazem parte dos produtos o 

                                                 
1 A metodologia utilizada para o cálculo do Cesto Básico foi criada pelo IEPE – Centro de 
Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul baseado em 
uma Pesquisa Orçamentária Familiar – POF em um grupo de famílias ao longo de um período 
de tempo. Desta POF resultaram os 54 produtos que formam o cesto básico. 



cigarro, a cerveja e o fósforo. As despesas do cesto básico correspondem em média a 
uma família de quatro pessoas com uma faixa de renda média de oito salários mínimos. 

 
Cesto básico apresentou queda de preços no Cassino de 

0,957% e em São José do Norte de 2,13%. Já em Rio Grande 
houve um pequeno aumento de 0,262%. 

 

 

 O custo do cesto básico teve queda de preços no Cassino e em São José do 

Norte, fato que não acontecia desde abril no Cassino e desde março em São José do 

Norte, já o aumento em Rio Grande segue a tendência do mês anterior. 

 O cesto básico para o município de Rio Grande no mês de julho custou R$ 

708,15, um aumento de 0,262% ao compará-lo com o custo do cesto básico no mês de 

junho, quando seu valor foi de R$ 706,30. Essa diferença do mês de junho para o mês 

de julho significa um aumento de R$ 1,85 no bolso do consumidor. 

O Setor de Produtos Industrializados foi o que mais contribuiu para o aumento 

do cesto, como por exemplo, o presunto magro e o queijo, com uma variação positiva 

de 157,54% e 82,55% respectivamente.  

O preço do Leite Tipo C, que estava aumentando de forma exagerada nos meses 

anteriores, diminui em relação ao mês anterior, correspondendo a uma contribuição 

negativa no valor do cesto. O Setor de Produtos de Elaboração Primária foi o que mais 

diminuiu neste mês, como por exemplo, o leite tipo C e a carne bovina. 

 O custo do cesto básico no balneário do Cassino foi de R$703,88 representando 

uma queda em termos monetários de R$6,80 comparados com o mês de junho. Houve 

uma queda de preços em 22 produtos pesquisados e os mais variaram para essa queda 

foi a farinha de mandioca, vinagre e o alvejante. 

O Setor de Produtos in natura foi o que mais aumentou em termos monetários 

na cesta do balneário, como por exemplo, a maça e a cebola. Já o Setor de Produtos de 

Elaboração Primária foi o que mais contribuiu para a diminuição do valor do cesto 

como por exemplo, o Leite Tipo C e a carne bovina, a exemplo do que ocorreu em Rio 

Grande. 

Em São José do Norte no mês de julho houve uma queda no custo do cesto 

básico de 2,13%. O valor do cesto do mês de junho com relação ao mês de julho passou 

de R$694,15 para R$679,37. A queda em termos monetários foi de R$14,78. O setor 

que mais contribuiu para essa queda o de Produtos de Elaboração Primária, que também 



apresentou queda no preço do Leite Tipo C. Os produtos que mais tiveram variação 

positiva foram a farinha de mandioca e o alvejante, já os que mais variaram 

negativamente foi o repolho e o iogurte com sabores. 

Segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos), 15 capitais brasileiras o custo do cesto básico em julho ficou menor 

em relação ao mesmo mês do ano de 2008. Já em relação a junho desse ano, somente 

três das 17 capitais incluídas na pesquisa apresentaram variações positivas. O valor do 

maior cesto pesquisado foi o de Porto Alegre, mas mesmo assim apresentou queda de 

preços. Podemos afirmar que a pesquisa realizada pelo CIP, nas cidades de Rio Grande, 

Cassino e São José do Norte, de certa forma, corrobora a pesquisa feita pela DIEESE, 

uma vez que somente Rio Grande apresentou alta, no mês de julho, e mesmo assim não 

foi significativa, já que representou apenas 1,85 reais de aumento no valor do cesto.  

São José do Norte continua apresentando o cesto básico mais baixo, sendo 

seguido pelo Cassino. Já Rio Grande apresentou o cesto mais caro no mês de julho, mas 

com uma pequena variação em termos monetários de seu respectivo mês anterior. 

 

  Maiores informações sobre o Centro Integrado de Pesquisa podem ser obtidos 

junto ao site www.cip.furg.br . Neste site o visitante poderá ter acesso a serie histórica 

do custo do cesto básico nos três locais onde o CIP realiza a pesquisa, participar de 

enquetes, entrar em contato com os integrantes e também obter informação sobre mais 

projetos que o CIP realiza.   

 


