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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 um a 21 salários mínimos. 

http://www.cip.furg.br/
mailto:cip@furg.br


 
 
  

 
 

Cesto básico aumenta no Cassino 
 
 
 O custo do cesto básico no balneário do Cassino aumentou em 1,34% no mês de 

junho. O valor que em maio foi de R$ 647,20 passou para R$ 655,90 em junho, 

apresentando um acréscimo monetário de R$8,70 do mês passado para este mês. 

 Dentro dos 54 produtos que compõe a cesta básica, no mês de junho, 29 

produtos tiveram elevação de preço, 19 produtos tiveram redução de preço e 6 produtos 

mantiveram seus preços. Dentre os produtos que mantiveram seus preços destacam-se, o 

gás de cozinha, leite tipo C e ovos de granja. 

 O Cassino continua sendo o melhor local para os consumidores realizarem suas 

compras em relação ao custo do cesto básico. No mês de junho o balneário apresentou o 

custo da cesta básica mais barata que o centro do município de Rio Grande em R$ 

12,11. Enquanto o custo da cesta básica no centro do município foi de R$ 668,01 em 

junho de 2008, no balneário do cassino o custo foi de R$655,90. 

 

 

Cesto básico aumenta 2,19% em Rio Grande 
 
 

 O Custo do Cesto básico no município de Rio Grande ficou 2,19% mas caro no 

mês de junho comparado com o mês de maio. O custo foi de R$653,67 em maio para 

R$668,01 em junho, representando em termos monetários um aumento de R$14,33. 

 Este aumento expressivo da cesta básica no município veio acompanhando uma 

tendência nacional.  O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos (Dieese), que faz uma pesquisa do custo da cesta básica em capitais 

brasileiras, divulgou que o preço da cesta básica subiu em 14 das 16 capitais 

pesquisadas em junho. Os maiores aumentos foram registrados em Goiânia (10,64%), 

Brasília (6,43%), Rio de Janeiro (5,93%) e Salvador (5,38%). 



 Nota-se, também, uma pressão maior sobre os preços quando comparado com a 

variação entre maio e junho do ano passado para Rio Grande. Há um ano atrás a 

variação mensal tinha sido de 1,37% e neste ano, conforme já dito, foi de 2,19%. 

 O acumulado de junho de 2007 até junho de 2008 é 12,25% representando um 

acréscimo monetário no custo da cesta básica de R$81,89 no período. A inflação da 

cesta básica, calculada pelo CIP, acumulada nos primeiros seis meses do ano é de 

9,12%, onde o custo da cesta básica em janeiro de 2008 era de 607,06 passando para 

668,01 em junho de 2008, significando um aumento em mais de R$60,00. Infelizmente 

se esta escalada de preços se mantiver pode-se projetar, até dezembro de 2008, uma 

inflação dos produtos que compõem a cesta básica em torno de 19%. 

 
  

Cesto básico cai em São José do Norte 
 
 

No município de São Jose do Norte o custo cesto básico teve queda de 0,14% no 

mês de junho em comparação a maio deste ano. Os produtos que se destacaram no mês 

foram o leite, banana e a laranja que tiveram queda em seus preços de 8,13%, 8% e 

17,95% respectivamente.Por outro lado a carne bovina, o tomate e a cebola tiveram alta 

em seus preços de 7,83%, 54% e 11,76% respectivamente. Dos 54 produtos pesquisados 

19 tiveram elevação no preço, 17 tiveram redução e 18 não tiveram alteração em seus 

preços. 

 
Explicação dos motivos das variações 

 

Carne Bovina é o grande vilão da alta nos preços do mês de 
junho! 

 

No mês de junho de 2008 temos como grandes destaques três produtos: a carne 

bovina, a cebola e o tomate. Apesar de a carne bovina apresentar a menor variação 

positiva dos preços, dentre os três produtos citados anteriormente, ela é a de maior 

impacto no custo da cesta básica, pois este produto é responsável por aproximadamente 

14% do total do custo do cesto básico. Enquanto a cebola e o tomate são responsáveis 

entre 1% e 2% do total do custo da cesta básica. 



O mês de junho de 2008 apresentou alta no preço da carne bovina nos três locais 

onde o CIP realiza a pesquisa do custo do cesto básico. No município de Rio Grande o 

aumento foi de 7,18%, no balneário do Cassino o aumento foi de 5,75% e em São José 

do Norte a alta foi de 7,83%. Segundo o Departamento intersindical de estatística e 

estudos socioeconômicos (DIEESE) o aumento do preço da carne esta ocorrendo, pois 

este produto está no período da entressafra e como as exportações estão novamente 

sendo realizadas em larga escala, uma vez que os países da comunidade européia 

liberaram a entrada do produto, portanto faz com que aja menos carne para consumo 

interno, com isso o preço tende a subir. 

Outro produto de destaque em junho foi à cebola que apresentou uma alta em 

seus preços em Rio Grande e no balneário do Cassino; esse aumento foi de 33,42% e 

47,07% respectivamente. Segundo a Fundação PROCON-SP os preços na região sul 

continuam valorizados neste ano. Segundo produtores, a valorização deve-se a três 

fatores: redução na área de plantio desta temporada em relação à anterior; queda de 

produtividade, por conta de adversidades climáticas; e ausência de cebola nordestina no 

mercado, devido ao termino antecipado da safra. Com a redução gradativa do volume 

comercializado pela Região Sul, a oferta de cebola no mercado interno deve aumentar 

somente com a entrada do produto argentino. 

 O tomate apresentou aumento de 15,53% em Rio Grande e de 19,61% no 

Cassino. Este aumento dos preços do tomate nesses dois lugares segundo pesquisadores 

do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo (IEA), é resultado da baixa oferta, devido ao final da safra de verão 

e do elevado custo de produção. 

 Maiores informações sobre o Centro Integrado de Pesquisas – CIP – podem ser 

obtidas junto a home-page: www.cip.furg.br. O nosso e-mail é cip@furg.br. Neste 

endereço eletrônico o visitante poderá ter acesso à 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. 
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