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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 R$ 568,56 no mês de junho. Em junho 
o custo

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

- Leite (aumento de 6,30% e contribuição de 0, 42006%).  

,24834%) 

 

 

Cesto Básico em Rio Grande 
 

O mês de junho apresentou o custo do cesto básico em Rio Grande de R$ 586,14 
apresen

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

- Queijo (aumento de 20,29% e contribuição de 0,45955%) 

 

 

 

 

 

 do cesto básico ficou mais barato com relação ao mês de março em - 1,70%, o 
que representou uma diferença monetária no valor de R$ -9,83. Dentre os 54 produtos 
pesquisados, 24 deles apresentaram elevação em seus preços, 26 produtos tiveram 
redução em seus preços e 4 mantiveram seus preços constantes  
 
D
variação mensal de - 1,70% destacam-se: 
 
1
2- Queijo (aumento de 6,58% e contribuição de 0,16183%)  
3- Alface (redução de -26,05% e contribuição de -0,30389%) 
4- Carne de Frango (redução de -18,46 % e contribuição de -1
 
 
 
 
 

 

tando uma diferença de R$ 7,92 com relação ao mês de maio, que em termos 
percentuais essa diferença foi de 1,37%. Dentre os 54 produtos pesquisados, 24 
produtos tiveram seus preços elevados, 26 produtos apresentaram redução nos preços e 
apenas 4 produtos mantiveram seus preços inalterados. 
 
D
variação mensal de 1,37% destacam-se: 
 
1
2- Leite (aumento de 16,33 % e contribuição de 1,07673%)  

3- Maça (redução de -20,30% e contribuição de -0,21687%) 
4- Alface (redução de -19,92% e contribuição de -0,24025%)
 
 
 

 
 



 
Custo do cesto básico m São José do Norte 

. Em São José do Norte a cesta básica custou  

eja positiva, seja negativamente para esta 

 

CESTO BASICO DE SÃO JOSÉ DO NORTE E RIO GRANDE SOBE COM 

  
 do leite em Rio Grande, Cassino e São José do Norte subiram 

 

 e
 

R$608,87 em junho. Em relação ao mês
anterior houve um aumento monetário de R$ 19,37 correspondendo uma variação 
de 3,28%. Analisando as contribuições de cada produto integrante do custo do cesto 
básico no decorrer do mês de maio para São José do Norte, verificou-se que, de um total 
de 54 produtos, 22 produtos tiveram seus preços aumentados, 16 produtos reduziram 
seus preços e 16 mantiveram-se estáveis. 
 

entre os 54 produtos que contribuíram, sD
variação mensal de 3,28 %, destacam-se:  
 

- Leite (aumento de 20,85 % e contribuição de 2,02%) 1
2- Queijo (aumento de 18,31 % e contribuição de 0,41%)
3. Iogurte (aumento de 11,66 % e contribuição de 0,54%) 
 
 

AUMENTO NO PREÇO DOS LATICÍNIOS 

 O preço
vamno ente no mês de junho, a alta foi de 6,30%,16,33% e 20,85% respectivamente, 

representando uma contribuição percentual grande na cesta de produtos básicos.  
 Esse aumento do preço do leite, registrado na pesquisa da cesta básica de junho 
fez com que seus derivados tivessem alterações positivas nos preços. É o caso do preço 
do queijo e do iogurte. O queijo teve aumento de nos três lugares onde é realizada a 
pesquisa onde o Iogurte no mês de junho teve aumento somente em São Jose do Norte. 

 Segundo o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), André Braz, o leite 
continua com oferta reduzida no mercado interno, devido ao período de entressafra, e o 
aumento das exportações brasileiras de leite em pó. Isso porque a cotação do petróleo 
no mercado internacional está em alta, devido às produções fracas de leite, esse ano, em 
grandes regiões produtoras, como Austrália e Nova Zelândia. Pela terceira vez 
consecutiva, o preço do leite tipo longa vida teve intensa elevação. "Praticamente toda a 
cadeia de laticínios está com os preços em alta", disse. 
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