
 FURG 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E 
CONTÁBEIS. 

CENTRO INTEGRADO DE PESQUISAS 
 
Coordenadores: 
 
Prof. Flávio Tosi Feijó 
Prof. Tiarajú Alves de Freitas 
 
Bolsistas: 
 
Acadêmico André da Silva Scott Hood 
Acadêmico Fabiano Molon da Silva 
 

RELATÓRIO SOBRE O CESTO BÁSICO 
NOVEMBRO/07 

 
Sumário 

 
Nota Metodológica do custo do cesto básico CIP/DCEAC  pág. 01 
Cesto Básico em Rio Grande      pág. 02 
Cesto Básico no Cassino       pág. 02 
Cesto Básico em São José do Norte     pág. 03 
Explicação dos motivos das variações                                      pág. 04 
 

 
 

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. 

 
 
  



Carne bovina em Rio Grande aumenta 9,48% no último mês 
 
 

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 novembro em Rio Grande mostrou um aumento de 0,21% no custo do 
cesto básico com relação ao mês de outubro, passando de R$591,51 no mês passado 
para R$592,77 nesse mês. Essa redução em termos monetários foi de R$1,26. 

Esse pequeno aumento no custo da cesta básica no mês de novembro mostra que 
a previsão feita no mês passado pelo CIP se comprovou. Esperava-se que Rio Grande 
encontra-se o equilíbrio em torno de seus preços, e que esses valores oscilem em torno 
dos R$590,00 como ocorreu nos meses de julho, agosto, outubro e agora em novembro. 
Mostrando que um custo superior aos R$600,00 ocorrido em setembro seja esporádico e 
não volte a ocorrer, pelo menos em breve. 

No mês de novembro 24 produtos apresentaram elevação em seus preços 4 
produtos se mantiveram constantes e 26 produtos apresentaram redução em seus preços, 
destacam-se os seguintes produtos: 

# Carne Bovina com aumento de 9,48%  
# Óleo de Soja com aumento de 13,5% 
# Queijo com redução de 25,58%. 
# Iogurte com Sabores com redução de 23,35% 
 
 

Cesto Básico no Cassino aumenta 0,36% 
 

O balneário do Cassino acompanhou Rio Grande no mês de novembro com um 
pequeno aumento em seus preços, embora o aumento no Cassino foi em termos 
monetários maior que o aumento em Rio Grande. O custo da cesta básica no mês de 
novembro no balneário foi de R$589,02 mostrando um aumento em termos monetários 
de R$2,16 e em termos percentuais um aumento de 0,36% ao comparar com o mês de 
outubro. 

O custo da cesta básica no Cassino continua menor que no município de Rio 
Grande, mas essa diferença diminuiu de R$4,65 no mês de outubro para R$3,75 no mês 
de novembro. 

Os produtos que apresentaram destaque no mês de novembro no balneário do 
cassino foram os seguintes: 
 # Carne Bovina com um aumento de 5,50% 
 # Óleo de soja com um aumento de 8,19% 
 #Queijo com uma redução de 8,76% 
 # Iogurte com Sabores uma redução de 21,94% 

 
 
 

 
 
 

 



Cesto Básico em São José do Norte cai 1,03%
 

Em São Jose do norte houve uma queda nos preços no mês de novembro 
influenciada pela redução no preço do leite e derivados. 

O custo da cesta básica no mês de novembro em São Jose do Norte foi de 
R$605,339 mostrando uma queda em termos monetários de R$6,314 e em termos 
percentuais uma queda de 1,032% em comparação com o mês de outubro. 
Mesmo tendo uma queda no custo do cesto básico, mais uma vez o custo na cidade é 
superior ao encontrado no Cassino e em Rio Grande,  

No mês de novembro 20 produtos apresentaram elevação em seus preços, 14 
produtos se mantiveram constantes e 20 produtos apresentaram redução. Os produtos 
que apresentaram destaque no mês de novembro em São Jose do Norte foram os 
seguintes: 

 
# Óleo de soja com um aumento de 9,25% 
# Carne Bovina com um aumento de 2,15 % 

 # Iogurte com Sabores uma redução de 20,28% 
 #Leite com uma redução de 4,08% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continua a queda nos preços dos derivados do leite nos locais 
onde o CIP realiza a pesquisa do custo do cesto básico 

 
A boa notícia para o consumidor vem dos derivados do leite. Depois de altas seguidas, 
diversos itens começam a baixar de preço. Os bolsistas André Scott Hood e Fabiano 
Molon previam que isto ocorresse por o leite ser de grande importância na produção de 
seus derivados, portanto com a queda do preço do leite ocorrerá uma diminuição nos 
custos de produção, e esta queda é repassada para o consumidor final que pagará menos 
pelo produto. Após sucessivas quedas em seus preços espera-se agora que os derivados 
tenham encontrado seu equilíbrio. 

 
 
 
Preço da carne aumenta para consumidores 

Consumidores devem preparar o bolso, pois as carnes estão mais caras,a carne bovina é 
a nova vilã na mesa dos Rio-Grandinos e nortenses. Existem algumas explicações para 
esse aumento. Uma delas é que com o aumento da procura no fim do ano, pode faltar o 
produto. Segundo o diretor social da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes), Joaquim Saraiva de Almeida, nada justifica esse aumento. "É um 
absurdo", afirmou, acrescentando que o motivo para esse comportamento é, na verdade, 
a proximidade com o Natal e o maior consumo resultante das festas de fim de ano.  
Já de acordo com o Cepea (Centro de Estudos e Pesquisas em Economia Aplicada), o 
encarecimento da carne é resultado de uma menor oferta de animais para o abate. 
Conforme os especialistas, as altas são motivadas pela baixa oferta de animais para 
abate no período de entressafra. 
Outra explicação é que os preços baixos do boi há cerca de dois anos acabaram 
reduzindo a oferta de animais para engorda e, consequentemente, de carne. Com isso, o 
preço do boi continua em alta diante de um mercado aquecido. "O ano que vem ainda 
deve ser de pouca oferta de boi", afirmam especialistas. 
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