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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 um aumento significativo em Rio 
Grande de 4,41% e no Balneário do Cassino de 6,82% e de 

6,21% em São José do Norte. 
 

 

 O Custo do cesto básico teve um aumento significativo nas localidades 

pesquisadas: Rio Grande, Balneário do Cassino e São José do Norte, os custos das 

cestas nestas localidades alcançaram o valor mais alto já pesquisado pelo CIP. 

 O cesto básico para o município de Rio Grande no mês de junho foi de 

R$706,30,um aumento de 4,41% ao compará-lo com o custo do cesto básico no mês de 

maio, quando seu valor foi de R$676,47. Essa diferença do mês de maio para o mês de 

junho significa um aumento de 29,84 reais no bolso do consumidor. 

O setor de Produtos de Elaboração Primária foi o que mais contribuiu para o 

aumento do cesto, como por exemplo, o leite e a carne bovina, com uma variação 

positiva de 59% e 12,82% respectivamente.  

O CIP substitui, na pesquisa, o leite C pelo leite longa vida, devido à redução da 

distribuição para venda ao consumidor do primeiro, que explicam em parte a elevação 

no preço do leite.  

O preço do leite não pára de assustar o consumidor. No Cassino em junho, o litro 

de longa vida subiu 63,23% em relação ao mês anterior, a caixinha passou de R$ 1,59 

em maio para R$ 2,57 no mês de Junho.  

A alta é considerada normal nesta época do ano. De acordo com a Associação Brasileira 

da Indústria de Leite Longa Vida (ABLV), a procura pelo produto no inverno é maior.  

Outro motivo para o aumento é a entressafra, período de transição entre as pastagens de 

verão e inverno, que vai da segunda quinzena de maio à última de junho. A alimentação 

das vacas diminui e, conseqüentemente, a produção de leite cai. Para piorar, a chegada 

antecipada da geada este ano matou as pastagens.  

 O custo do cesto básico no balneário do Cassino foi de R$710,68 representando 

um aumento em termos monetários de R$45,39 comparados com o mês de maio. Os 

produtos de Higiene Pessoal foi os que mais contribuíram para o aumento da cesta no 

balneário, como por exemplo, o desodorante, papel Higiênico e sabonete. A forte alta 

registrada na variação do desodorante tem, como um de seus componentes, a 



substituição, na pesquisa, de algumas marcas, devido à redução da distribuição para 

venda ao consumidor do primeiro. 

Em São José do Norte no mês de junho houve um aumento no custo do cesto 

básico, esse aumento foi de 6,21%. O valor do cesto do mês de maio com relação ao 

mês de junho passou de R$653,58 para R$694,15. O aumento em termos monetários foi 

de R$40,57. O setor que mais contribui foi também o setor de Higiene Pessoal, o 

desodorante foi o produto que teve uma variação positiva significativa, como já 

explicado anteriormente, devido a troca de marcas do produto. O iogurte, mamão e a 

cebola tiveram também uma variação significativa no seu preço, uma variação de 

72,48%, 59,48% e 36,11%, respectivamente. 

O aumento no custo do cesto básico verificado nas três localidades pesquisadas 

acompanhou a tendência nacional no mês de junho, onde segundo o DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico), 12 das 17 

capitais apresentaram alta.  

 O arroz e o feijão mostram uma forte redução de preço em todas localidades 

pesquisadas: Rio Grande, Cassino e São José do Norte, tiveram uma variação negativa 

de 0,92%, 6,33% e 0,92% respectivamente no arroz e 23,31%, 12,23% respectivamente 

no feijão, somente em São José do Norte que o Feijão teve um acréscimo de 4,44%. 

Essa redução no preço foi causada pela boa safra colhida no começo do ano e da 

segunda safra que está sendo colhida. 

 Apesar do aumento de 6,21% do cesto básico em São José do Norte , o 

município continua apresentando o Cesto Básico mais baixo, sendo seguido por Rio 

Grande. Rio Grande tinha a cesta mais cara desde fevereiro. Sendo assim, o cesto mais 

caro do mês de junho foi no balneário do Cassino. 

  

 

 

 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.   

 


