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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 i de R$ 578,40 no mês de maio. Em maio 
o custo

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

- Leite (aumento de 16,51% e contribuição de 0, 97409, %).  

 

Cesto Básico em Rio Grande 
 

O mês de maio apresentou o custo do cesto básico em Rio Grande de R$ 578,22 
apresen

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

- Leite (aumento de 15,67 % e contribuição de 0,90920%)  

 
Custo do cesto básico m São José do Norte 

Em São José do Norte a cesta básica custou R$589,50 em maio. Em relação ao mês 

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

- Leite (aumento de 22,44 % e contribuição de 1,78%) 
) 

 
fo

 do cesto básico ficou mais caro com relação ao mês de março em 3,06%, o que 
representou uma diferença monetária no valor de R$ 17,20. Dentre os 54 produtos 
pesquisados, 28 deles apresentaram elevação em seus preços, 22 produtos tiveram 
redução em seus preços e 4 mantiveram seus preços constantes ( cigarros, óleo de soja, 
gás de cozinha e pão) 
 
D
variação mensal de 3,06% destacam-se: 
 
1
2- Tomate (redução de -27,59% e contribuição de -0,37420)  
 

 

tando uma diferença de R$ 10,37 com relação ao mês de abril, que em termos 
percentuais essa diferença foi de 1,82%. Dentre os 54 produtos pesquisados, 26 
produtos tiveram seus preços elevados, 25 produtos apresentaram redução nos preços e 
apenas 3 produtos mantiveram seus preços inalterados. 
 
D
variação mensal de 1,82% destacam-se: 
 
1
2- Tomate (redução de 11,63 % e contribuição de -0,18491)  
 
 

 e
 

anterior houve um aumento monetário de R$ 3,65 correspondendo uma variação de 
0,623%. 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, 21 produtos tiveram seus preços aumentados, 18 produtos reduziram 
seus preços e 15 mantiveram-se estáveis. 
 
D
variação mensal de 0,623 %, destacam-se:  
 
1
2- Tomate (redução de 47,27 % e contribuição de -0,74%

 



 
 

 

CESTA BASICA AUMENTA EM RIO GRANDE, SÃO 

 

s foi o leite e o tomate. O grande vilão 

al 

 

O LEITE FOI UM PRODUTO QUE AJUDOU ESSE AUMENTO 

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

a 
zão d

licar as causas do aumento vêm da peculiaridade do 
rcad

Custo do Cesto Básico em SJN 
Fev/07 566,02 
Mar/07 581,92 
Abr/07 585,85 
Mai/07 589,50 

 
 
 
 

JOSÉ DO NORTE E CASSINO. 

Os produtos que tiveram destaque neste mê
para esse aumento foi o leite embora a redução do preço do tomate não foi o 
bastante para reduzir o custo do cesto básico nos locais onde são realizadas as 
pesquisas pelo Centro Integrado de Pesquisa da Fundação Universidade Feder
do Rio Grande 

 O preço
relação aos preços praticados em abril, esse aumento do preço do leite, registrado na 
pesquisa da cesta básica de maio, pode estar associado a redução da oferta do produto 
nas agroindústrias de processamento está elevando a cotação do produto.  

 Sobram justificativas para a falta do produto no mercado: cada setor aponta um
ra iferente. Para a indústria, o problema é que  a produção de leite decepcionou no 
ano passado, o que fez do produto um artigo disputado no mercado.  
"O preço subiu porque a procura pelo produto está forte”, diz Nelson Muniz, presidente 
da Associação Brasileira de Leite Longa Vida (ABLV). No início do mês, segundo ele, 
a indústria vendeu o leite para os pontos de venda em média 10% a 15% mais caros.  
 Para varejistas, o problema é a diminuição da produção de leite na Austrália e na 
Nova Zelândia, que deixou abandonada uma importante fatia do mercado, prontamente 
ocupada com as exportações dos produtores brasileiros.  
"Nem eu entendo o que está acontecendo com o mercado", diz o presidente da Abras. 
"Não entramos na entressafra e já tem indústria que negociou o leite, mas não tem o 
produto para entregar". 

  A dificuldade para exp
me o de leite. "É um produto que vende muito e não dá para fazer estoque. A 
indústria tem que captar o leite em um dia e no outro já embalar e sair para o 
consumidor", diz. Segundo Honda, as vendas de leite são muito sensíveis aos preços: se 
o valor aumenta, o consumo cai rapidamente. 



TOMATE TEM REDUÇÃO: 

 
 O tomate para mesa nas, devido ao aumento da 
oferta, com o início da safra, além da retração da demanda, já que o preço do produto 
estava em um patamar elevado. A tendência de queda para o tomate deve-se manter nas 

róxim

ue vêm sendo verificada desde final 
redução nos preços. No entanto, a forte 

polar, que favorece a ocorrência de geadas, pode prejudicar o 

PORQUE CIGARROS CERVEJA E FOSFORO ENTRAM 
NO CUSTO DO CESTO BASICO? 

 
P  
utilizado pelo Cen sidade Federal do 

io Grande e o Custo do Cesto Básico do Departamento Intersindical de Estatísticas e 

mam os gastos e características sócio-econômicas 
s fa

sto básico era calculado com base em 49 produtos.Após atualização 

em 3,82 pessoas com 

registrou queda nas últimas sema

p as semanas, porém com magnitude menor. 
Fonte: Instituto de Economia Agrícola 
  
 As condições climáticas mais favoráveis q
de março, aumentando a oferta  permitindo a 
massa de ar 
desenvolvimento dos tomateiros e provocar novas altas no preço. 
Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) 

 
 
 

rimeiramente é necessário definir qual a diferença entre o custo do cesto básico
tro Integrado de Pesquisa (CIP) da Fundação Univer

R
Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). 
 Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas (IEPE/UFRGS) - vem realizando, 
em Porto Alegre, pesquisas de orçamentos familiares (POF) desde 1954. Ao todo já são 
sete levantamentos de dados que infor
da mílias consumidoras.. Nas pesquisas de 1983 e 1995 foram observadas 
informações sobre todas as classes sócio-econômicas para a Região Metropolitana de 
Porto Alegre  
 O Custo da Cesta Básica utilizado pelo CIP/FURG começou a ser pesquisados 
em meados da década de 80 utilizando a pesquisa de orçamento familiar de 1983. Onde 
o custo do ce
realizada em 1995 notou-se que ocorreu uma mudança de comportamento da sociedade 
perante o consumo de produtos básicos. Essa mudança de comportamento fez com que a 
cesta básica passasse a ter 54 produtos. Hoje em dia a pesquisa em Rio Grande, São 
José do Norte e Cassino é realizada com base no ultimo estudo de pesquisa de 
orçamento familiar (1995) , feito pelo O Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas 
(IEPE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS).  
 Realizou-se uma pesquisa de campo a fim de ter a obtenção de dados sobre a 
cesta de produtos mais consumidos utilizando 1.182  famílias entre um (01) a vinte e 
um (21) salários mínimos cuja composição média da família ficou 
salário médio de 8,01 salários mínimos.Através dessa pesquisa obteve-se 281 itens que 
apresentaram grande freqüência de compra e/ou significante participação na despesa 
total das famílias e que agora fazem parte do cálculo do Índice de Preços ao 
Consumidor – IPC/IEPE - e também as quantidades médias dos 54 produtos que 
compõem o Cesto de Produtos Básicos de Consumo Popular em Porto Alegre - Custo 
do Cesto Básico/IEPE.  



 Esses 54 produtos e suas respectivas quantidades que são utilizados para fazer o 
Cesto de Produtos Básicos de Consumo Popular em Porto Alegre são o mesmo utilizado 

ruto de 5 produtos.Notou-se a saída de 
ipim, 

arro continuou a fazer 

e (Departamento Intersindical 

rasileiro gasta mais com cigarros do que com arroz e feijão, diz FGV 

 como arroz 
 feijão. Pesquisa feita pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) revela que os cigarros 

aumen

 comprometia 1,30%, em média, do orçamento 
domést

 No primeiro caso, 

ento do salário com o cigarro pode aumentar ainda mais. 
"Os índ

pelo Centro Integrado de Pesquisa (CIP/FURG). 
 A mudança de comportamento do consumidor descrita acima através da POF de 
1983 para POF de 1995 mostrou um acréscimo b
a saco para lixo e farinha de milho, e o acréscimo de achocolatado em pó, 
alvejante, cerveja,ervilha, mamão, maionese, repolho e presunto. 
 Infelizmente a cerveja passou a fazer parte da lista de produtos mais consumidos 
pela sociedade em uma quantidade de 10 garrafas por mês. O cig
parte dessa cesta de produtos onde a noticia boa é que o cigarro vem perdendo espaço. 
O consumo mensal que em 1983 era de 33 maços em 1995 passou para 13,11 maços 
uma redução de 2/3 no consumo. Uma possível explicação para o fósforo fazer parte 
dessa cesta de produtos é que muitas das famílias pesquisada se utilizavam do mesmo 
para acender o fogão. Notou-se também uma diminuição no consumo de fósforo da 
POF de 1983 para POF 1995 provavelmente influenciado pelo aumento da produção de 
fogões elétricos onde o uso de fósforo não é necessário.  
 Outra metodologia utilizada para calcular o custo do cesto básico ou também 
chamada de ração essencial mínima utilizada pelo Diees
de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos) essa por sua vez se utiliza somente 13 
produtos considerados essenciais para sobrevivência. Essa ração essencial mínima  foi 
definida pelo decreto de Lei 399 de 30 de abril de 1938, regulamentando o salário 
mínimo e instituído uma cesta de alimentos necessários para a subsistência de um 
trabalhador adulto durante um mês, ou seja, seria uma ração essencial mínima 
considerando apenas suas necessidades fisiológicas.Os 13 produtos são: carne, leite, 
feijão, arroz, farinha de trigo, batata inglesa, legumes (tomate), pão de sal francês, café, 
frutas (banana), açúcar, óleo/banha e manteiga. 
 
 
B
 

O brasileiro gasta mais com cigarros do que na compra de alimentos
e

taram além da variação média do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e 
passaram a comprometer, em abril de 2007, 1,25% do orçamento familiar, enquanto o 
item arroz e feijão teve peso de 0,85%.  

De acordo com a POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares), realizada no biênio 
2002/2003, a despesa com arroz e feijão

ico de famílias com renda entre 1 e 33 salários mínimos. Apontava também que 
o gasto com cigarro representava 1,03% do orçamento das famílias.  
Segundo o levantamento da FGV, a partir de 2004, as variações anuais do arroz e feijão 
seguiram tendências opostas aos movimentos de preços dos cigarros.
a fundação captou queda média de 20,35% nos preços no acumulado de janeiro de 2004 
e abril de 2007. No segundo, alta de 29,57%. Neste mesmo período, o IPC acumulou 
aumento de 15,92%  

Na avaliação do coordenador do índice de preços da Fundação Getúlio Vargas, 
André Braz, o comprometim

ices de maio trazem os reajustes de preços de duas importantes indústrias, fato 
que deverá elevar os gastos", afirmou. Os pesos de todos os produtos e serviços que 
fazem parte do IPC são corrigidos com base em sua própria variação e na variação 
média de todos os itens. 
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