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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 em Rio Grande cai 3,07% 
 
 

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 outubro em Rio Grande mostrou uma redução de 3,07% no custo do 
cesto básico com relação ao mês de setembro passando de R$ 610,26 no mês passado 
para R$ 591,51 nesse mês. Essa redução em termos monetários foi de 18,74 reais. 

Essa redução no custo da cesta básica no mês de outubro mostra que o aumento 
de R$ 12,00 do mês de agosto para setembro foi esporádico, visto que nesse mês a 
redução comparada com o mês de setembro foi de aproximadamente R$ 18,00. Espera-
se que Rio Grande tenha encontrado um equilíbrio em torno de seus preços, e que esses 
valores oscilem em torno dos R$ 590,00 como nos meses de julho e agosto, mostrando 
que o aumento para mais de R$ 600,00 no mês de setembro não se repita. 

No mês de outubro 22 produtos apresentaram elevação em seus preços 3 
produtos se mantiveram constantes e 29 produtos apresentaram redução em seus preços, 
destacam-se os seguintes produtos: 

# Feijão Preto com aumento de 20,62%  
# Iogurte com sabores com aumento de 12,73% 
# Queijo com redução de 10,42%. 
 

 
 
 
 

Cesto Básico no Cassino cai 0,25% 
 

O balneário do Cassino acompanhou Rio Grande no mês de outubro com a 
queda de seus preços, embora a redução no Cassino foi em termos monetário menor que 
a redução em Rio Grande. O custo da cesta básica no mês de outubro no balneário foi de 
R$ 586,86 mostrando uma redução em termos monetários de R$ 1,48 e em termos 
percentuais de 0,25% ao comparar com o mês de setembro. 
O custo da cesta básica no Cassino continua menor que no município de Rio Grande, 
mas essa diferença diminuiu de R$ 21,92 no mês de setembro para R$ 4,65 no mês de 
outubro. 
Os produtos que apresentaram destaques no mês de outubro no balneário do cassino 
foram os seguintes: 
 # Feijão Preto com um aumento de 14,45% 
 # Iogurte com sabores com um aumento de 17,47% 
 # Queijo com uma redução de 16,08% 

 
 

 



CESTA BASICA SOBE 0,49% EM SÃO JOSÉ DO NORTE 

 
Nos últimos 12 meses a cesta básica subiu 11,91%  

em São José do Norte 
 

 
Em outubro de 2006 a cesta de produtos básicos calculada pelo Centro Integrado 

de Pesquisa(CIP) da FURG registrava um custo de R$ 546,51. Já em outubro de 2007 
esta mesma cesta de produtos custa R$ 611,65 um aumento de 11,91% em 12 meses.  

O preço do queijo teve queda de 7,44% no mês de outubro em São José do 
Norte, isto pode ter ocorrido pela diminuição do preço do leite no mês de setembro. 

 
 
 
 
 Custo do Cesto Básico(SJN) 

Jul/07 628,26 
Ago/07 623,78 
Set/07 608,78 
Out/07 611,65 

 
 
 
 
 

 
    Fonte: CIP/FURG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preço do queijo cai nos três locais onde o CIP realiza a pesquisa 
do custo do cesto básico 

 
Os bolsistas André Scott Hood e Fabiano Molon previam que isto ocorresse por 

o leite ser de grande importância na produção do queijo, portanto com a queda do preço 
do leite ocorrerá uma diminuição nos custos de produção do queijo, e esta queda é 
repassada para o consumidor final que pagará menos pelo produto. 

Era esperado que o preço do iogurte diminuísse no mês de outubro também por 
ser derivado do leite o que não foi confirmado no balneário do Cassino e nem em Rio 
Grande, onde houve um aumento expressivo. 

A noticia ruim do custo do cesto básico no mês de outubro foi à alta do preço do 
feijão preto no Cassino e em Rio Grande. 

Analistas de mercado se surpreenderam com a valorização do feijão preto no 
mês passado. O preço da saca de 60 quilos paga ao produtor teve um aumento de 4,5% 
enquanto, no mesmo período, o valor do feijão carioca registrou queda de mais de 6%. 
De acordo com o Centro de Inteligência do Feijão (CIFeijão), o fato pode ser explicado 
pela menor oferta do feijão preto nas principais praças do país. "Há vários fatores que 
podem ter contribuído para esta valorização. Um deles é o aumento da procura pelo 
feijão preto no interior, evitando uma oferta excessiva nos grandes centros. A situação é 
favorável para os produtores rurais, com preços mais firmes que no ano passado", 
explica Alberto Martins Rezende. 

Ao contrário de outros produtos, como o café e a soja, o feijão não tem 
influência na balança comercial brasileira. Sua comercialização é basicamente nos 
supermercados. O Brasil é o maior produtor - 3,5 milhões de toneladas/ano - e o maior 
consumidor mundial de feijão. A média anual é de 16 quilos por habitante.  
Fonte: O Estado de MG 
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