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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 
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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 em Rio Grande foi de R$653,67 em Maio 

 
O Centro Integrado de Pesquisa continua divulgando mensalmente os resultados 

do Custo da Cesta Básica em Rio Grande, balneário Cassino e São José do Norte. 
O mês de maio em Rio Grande, impulsionado principalmente pela alta no preço 

do arroz de 27,25% e também pelo aumento de 8,55% no preço do açúcar, continua com 
os preços superiores a 650 reais, onde nesse mês o valor em termos monetários foi 
superior ao mês passado em R$3,62. No mês de maio o custo do cesto básico no 
município de Rio Grande foi de R$653,67 apresentando em termos percentuais um 
aumento de 0,55% ao comparar com o mês de abril. 

Nesses cinco primeiros meses do ano de 2008 o custo da cesta básica aumentou 
cerca de R$46, passando de R$607,06 no mês de janeiro para 653,67 em maio. Já 
referente aos últimos doze meses a cesta básica ficou R$ 67,53 mais cara, representando 
um aumento de 11,52%.  

 
Cesto Básico no Cassino aumenta 0,48% 

 
O Balneário do Cassino acompanhou Rio Grande no mês de maio apresentando 

um aumento muito semelhante em seus preços. O custo da cesta básica no mês de maio 
no balneário foi de R$647,20 mostrando um aumento em termos monetários de R$3,11 
e em termos percentuais um aumento de 0,48% ao comparar com o mês passado. 

Os produtos que impulsionaram os preços para cima no mês de maio foram os 
mesmo que influenciaram a alta no custo do cesto básico em Rio Grande, ou seja, arroz 
com alta de 22,18% e o açúcar com um aumento de 10,36%. 
 
 

Leite, arroz e Açúcar tem alta em São José do Norte 
 

No município de São José do Norte o leite e arroz tiveram alta em seus preços 
em relação ao mês de abril, 10,81% e 9,25%, respectivamente. Uma das explicações 
para a alta no preço do Leite de acordo com o DIESSE (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos) é que no próximo mês de junho tem início o 
período de entressafra, quando cai a oferta e há encarecimento do produto. No entanto, se as 
condições climáticas forem mais favoráveis, a redução da oferta pode ser menor. 

Como ocorreu no município de Rio Grande e Balneário Cassino o preço do açúcar 
também teve alta em São José do Norte, esta foi de 3,5% no mês de maio em comparação 
ao mês de abril. 

 
 
 
 



 
 
 

Explicação dos motivos das variações 
 

Arroz teve alta em todos locais pesquisados 
 

Rio Grande, Cassino e São José do Norte tiveram alta no preço do arroz. Segundo o 
DIESSE a alta do arroz está ligada ao anúncio de escassez mundial de grãos, provavelmente 
há retenção do cereal por parte de produtores e especulação no comércio intermediário. 
Como é pouco provável que este quadro se mantenha, a expectativa é de barateamento nos 
próximos meses. 

 
 

Alta no preço do açúcar pode estar ligada ao aumento do preço do 
petróleo 

 A crescente demanda por álcool derivado do açúcar levará a uma ligação maior 
entre os preços do açúcar e do petróleo é o que afirma alguns especialistas na área. O 
Brasil, segundo um estudo publicado em conjunto pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO), continuará sendo o maior produtor e exportador 
mundial de etanol e de cana-de-açúcar. 
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