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INTRODUÇÃO 
 

Custo do Cesto básico de Rio Grande e São José do Norte 
aumentam e Cassino cai no mês março 

 
O Centro Integrado de Pesquisa (CIP/DCEAC) da FURG continua divulgando o 

custo do cesto básico em Rio Grande, São José do Norte e também na praia do Cassino. 
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. 
 O custo do cesto básico tanto em Rio Grande quanto em São José do Norte ficou 
mais caro no mês de março com relação ao custo do cesto básico encontrado em 
fevereiro. 



 A elevação em Rio Grande foi em termos percentuais de 1,34% onde no mês de 
fevereiro o custo do cesto básico era de R$ 556,70 passou a ser no mês de março de R$ 
564,18 apresentando um acréscimo monetário de R$ 7,48. Já em São José do Norte a 
elevação foi um pouco maior do que de Rio Grande, apresentando em termos 
percentuais um acréscimo de 2,808%. O custo do cesto básico em fevereiro foi de R$ 
566,024 onde houve um acréscimo monetário de R$ 15,89 deixando o custo da cesta 
básica em São José do Norte em R$581,92. 

Fazendo a comparação com a cesta básica da capital , Porto Alegre,  Rio Grande 
foi o que ficou mais próximo da variação encontrada pelo IEPE/UFRGS (a metodologia 
utilizada é a mesma) que apresentou uma variação percentual de 1,03% onde o custo 
total do cesto básico focou em R$ 584,50. 
 

Balneário Cassino tem queda esperada no 
 Custo da cesta Básica 

 
 Esse era um resultado já esperado pelos pesquisadores do CIP/FURG, pois com 
o fim da temporada de verão cai a demanda por produtos naquela localidade fazendo 
com que os preços caiam. 
  O objetivo da pesquisa foi atingido com grande êxito pois notou-se 
perfeitamente que antes da alta temporada no balneário o custo da cesta básica estava 
em torno de R$548, já nos meses de janeiro e fevereiro com a grande procura no 
balneário o custo subiu para R$564 e agora com o fim da temporada os preços que 
integram o cesto básico voltam a cair gradativamente, em março a cesta já custou 
R$555, valor esse bem mais baixo do que no período de alta temporada.  
 
 

Preço do Leite sobe em todos pontos pesquisados 
 

 O consumidor está pagando mais caro pelo leite. Alguns estabelecimentos já 
compraram o produto mais caro da indústria e isso já reflete nas prateleiras. O consumo 
maior durante a Páscoa está entre os motivos apontados para o reajuste. 
 De acordo com João Oscar Impolcetto, proprietário de supermercado, 
fornecedores já haviam lhe avisado sobre o reajuste no valor do leite, que terá aumento 
de até 10%. "Quando negociei a compra do produto me avisaram sobre o aumento e 
hoje vou ter que fazer nova compra, já com o preço reajustado", diz. 
 Sobre as justificativas para o aumento, Oscar diz que já ouviu algumas de 
diferentes aspectos. "Dizem que na Páscoa o consumo de leite aumenta por causa da 
produção dos chocolates e o preço do leite aumenta. Outros dizem que chuva demais 
prejudica o pasto, que fica com o capim amarelado e o gado come menos” explica.
 Para o presidente da Associação Brasileira de Leite Longa Vida (ABLV), 
Nelson Muniz, o maior consumo foi o principal fator para o aumento. "O preço subiu 
porque a procura pelo produto está forte", diz. No início do mês, segundo ele, a 
indústria vendeu o leite para os pontos de venda em média 10% a 15% mais caros. 
 A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) já havia previsto um 
aumento entre 5% e 10% do leite nas prateleiras. "Parece pouco, mas é mais do que a 
inflação do ano passado inteiro", diz Sussumu Honda, presidente da entidade. Em 2006, 
a inflação oficial do país ficou em 3,14%, de acordo com números do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
  



Fonte: Portal do consumidor, do ministério do desenvolvimento, indústria e comércio 
exterior 

 
 

Cesto Básico no Cassino 
 

No Cassino o custo do cesto básico foi de R$ 555,33 no mês de março. Em 
março o custo do cesto básico ficou mais barato com relação ao mês de fevereiro em -
1,62%, o que representou uma diferença monetária no valor de R$ -9,15. Dentre os 54 
produtos pesquisados, 23 deles apresentaram elevação em seus preços, 27 produtos 
tiveram redução em seus preços e 4 mantiveram seus preços constantes ( cigarros, 
alface, gás de cozinha e pão) 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 1,48% destacam-se: 
 
1-Banana (aumento de 27,12% e contribuição de 0,28366%) 
2-Leite tipo C (aumento de 3,81% e contribuição de 0,20624%) 
3-Tomate (redução de -42,45% e contribuição de 0,86159%) 
4-Batata Inglesa (redução de -37,93% e contribuição de -0,38398%). 
 
  
 
CUSTO CESTO BÁSICO NO CASSINO 
 

out/06 544,25 
nov/06 549,006 
dez/06 548,1 
jan/07 556,24 
fev/07 564,48 

mar/07 555,31 
 
 
 
Preço da batata cai em função do aumento da área plantada 

 
 Os produtores de Bom Jesus, região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, 

estão tendo prejuízos com a safra de batata. Segundo o chefe do escritório municipal da 
Emater no município, Luiz Arilton Grazziotin, mesmo com uma safra considerada boa, 
o aumento da área plantada em todo o Brasil fez com que o preço caísse no mercado. 

 – Nós temos uma safra com 30 mil quilos por hectare. Mas houve aumento de 
área plantada em todo o Brasil e o clima foi favorável, o que fez com que o preço caísse 
muito no mercado, abaixo do nível de produção – explica. 

 – A batata funciona muito com a lei da oferta e da procura. Se colocamos mais 
produto do que a demanda o preço cai muito principalmente nesta cultura – 
complementa Grazziotin. 



 Fonte:Agrol Notícias 

 
Cesto Básico em Rio Grande 

 
O mês de março apresentou o custo do cesto básico em Rio Grande de R$ 

564,18 apresentando uma diferença de R$ 7,48 com relação ao mês de fevereiro, que 
em termos percentuais essa diferença foi de 1,34%. Dentre os 54 produtos pesquisados, 
28 produtos tiveram seus preços elevados, 24 produtos apresentaram redução nos preços 
e apenas 3 produtos mantiveram seus preços inalterados( cigarros, gás de cozinha). 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 0,84% destacam-se: 
 
1-Queijo (aumento de 33,97% e contribuição de 0,64404%) 
2-Laranja (aumento de 30,26% e contribuição de 0,41211%) 
3-Leite tipo C (aumento de 13,01% e contribuição de 0,55463%) 
4-Mamão (redução de -23,13% e contribuição de -0,26137%). 
5-Tomate (redução de -19,45% e contribuição de -0,36213%) 

 
 

Queijo 
 
 Com o aumento do preço do leite, seus derivados já sofrem as conseqüências em 
Rio Grande. No mês de março em comparação com o mês de fevereiro o queijo 
aumentou cerca 33,97% nos supermercados da cidade, um aumento expressivo mas 
espera-se que com a queda do leite após a páscoa o preço do queijo também caia.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Custo do cesto básico em São José do Norte 
 

 Em São José do Norte a cesta básica custou R$581,92  em março. Em relação ao 
mês anterior houve um aumento monetário de R$ 15,89 correspondendo uma variação 
de 2,808%. Analisando as contribuições de cada produto integrante do custo do cesto 
básico no decorrer do mês de fevereiro para São José do Norte, verificou-se que, de um 
total de 54 produtos, 26 produtos tiveram seus preços aumentados, 17 produtos 
reduziram seus preços e  11 mantiveram-se estáveis. 
 
Dentre os 54 produtos que contribuíram, seja positiva, seja negativamente para esta 
variação mensal de 2,808%, destacam-se:  
 
1- Cebola (aumento de 400 % e contribuição de 0,31%) 
2- Cenoura (aumento de 127,52 % e contribuição de 0,62%) 
3- Alface (redução de 15,15% e contribuição de -0,15%) 
 
 

CEBOLA TEM SEU PREÇO AUMENTADO DEPOIS DO PERIODO DE 
SAFRA 

 O preço da cebola em São José do norte subiu 400% em relação aos preços 
praticados em janeiro e fevereiro deste ano, aumento esse que ocorreu em função do fim 
da safra onde a quantidade ofertada do produto voltou ao normal, ou seja, diminui, 
fazendo com que os preços voltem a cair e se normalizem. 

  
  CENOURA TAMBÉM AUMENTA SEU PREÇO  
 
 O preço da cenoura em São José do norte que subiu 127,52% em relação aos 
preços praticados em janeiro e fevereiro esta tendência está diretamente relacionada 
tanto aos possíveis movimentos na procura pelo produto (demanda), tanto em função da 
escassez que vem sendo vista, sobretudo nestes primeiros meses do corrente ano. 
  

PREÇO DO ALFACE CAI  EM SÃO JOSE DO NORTE 

 
 O preço do alface em São José do Norte que caiu 15,15% no mês de março 
comparado com o mês de fevereiro é explicado pela boa fase de consumo do alface que 
motivaram os produtores, fazendo aumentar a área cultivada , causando 
consequentemente super-oferta do produto e derrubando os preços. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Custo do Cesto Básico 

dez/06 559,69 
jan/07 571,10 
fev/07 566,02 

Mar/07 581,92 

 
 
 
 
 
 
 
                     Fonte: CIP/FURG 
 
                 

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. 
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