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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 e Cassino 
 
 

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 setembro em Rio Grande pela primeira vez o Custo da Cesta básica 
ultrapassou o valor monetário de R$600,00. Nos últimos dois meses (julho e agosto) o 
valor da cesta estava acima dos R$595,00 e em setembro o valor encontrado foi de 
R$610,26 apresentando um acréscimo monetário de R$12,46 se comparado com o mês 
de agosto. A cesta básica em Rio Grande teve um acréscimo de 2,08% com relação ao 
mês passado. 

Nem com uma redução de 13,47% no preço do leite foi capaz de diminuir o 
custo da cesta básica. Isso não ocorreu muito também pelo aumento excessivo do preço 
do Queijo e da Carne de Frango, 13,78% e 11,79% respectivamente. 

No ultimo mês 30 produtos apresentaram elevação de preço, 22 tiveram seus 
preços reduzidos e apenas 2 mantiveram seus preços inalterado. 

A inflação acumulada no ano de 2007 é de 10,55% e nos últimos doze meses é 
de 15,90% 

No mês de setembro a cesta básica no Cassino caiu 0,5% com relação ao mês de 
agosto o que representa em termos monetário uma redução de R$ 2,98. O custo total do 
mês de setembro foi de R$588,34 mostrando uma diferença de R$-21,91 com relação à 
mesma cesta em Rio Grande. 

A redução do preço do leite de 23,10% ajudou a reduzir o custo da cesta no 
balneário. Mesmo com o grande aumento do preço do Queijo (40,54%) e do pequeno 
aumento da Carne de Frango (4,67%) o custo da cesta básica conseguiu reduzir seu 
valor em meio por cento comparada com o mês de agosto 

No ultimo mês 24 produtos apresentaram elevação de preço, 26 tiveram seus 
preços reduzidos e apenas 4 mantiveram seus preços inalterado. 

 
 

Cesto Básico em São Jose do Norte 
 

 A despesas da cesta básica correspondem em média a uma família de 4 pessoas com 
uma faixa de renda médio de oito salários mínimos. Em São José do Norte a cesta 
básica custou R$608,665 em setembro. Em relação ao mês anterior houve uma 
queda monetária de R$ 15,12 correspondendo uma variação de -2,42%. 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, 23 
produtos tiveram seus preços aumentados, 17 produtos reduziram seus preços e 14 
mantiveram-se estáveis. 
Carne de Frango sobe 22,77% em São Jose do Norte e o preço do leite cai 28,98% 
influenciando o preço da cesta básica para baixo em São José do Norte.
 
 
 
 
 
 
 



Preço do leite cai depois de aumentos sucessivos 
 

 Nos locais onde o CIP realiza mensalmente a pesquisa de preços do cesto básico 
os preços mostraram que o leite subiu nos últimos meses sem parar, e após aumentos 
seguidos o preço do leite finalmente começou a dar sinais de desaceleração. Martinho 
Paiva Moreira, vice-presidente de Comunicação da Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) explicou que a redução ocorreu porque as constantes altas 
derrubaram as vendas nos supermercados em cerca de 20%. Já Nilson Muniz, diretor-
executivo da Associação Brasileira do Leite Longa Vida (ABVL), informa que a 
redução nos preços foi possível graças ao fato de que alguns centros produtores como 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais começam a aumentar suas ofertas. 

Carne de Frango sobe e influencia o custo da cesta básica 

A carne de frango  foi um importante componente do cesto básico que teve 
aumento em seu preço na comparação dos meses de agosto e setembro de 2007 na nas 
regiões pesquisadas. Em São Jose do Norte foi o local que apresentou o maior aumento 
da carne de frango (22,77%). Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e 
Exportadores de Frango (Abef) substituição da carne bovina pela de frango, em função 
do preço, é uma das causas aumento.As exportações de carne de frango teve um 
crescimento de 106% em julho, em comparação com o mesmo período do ano passado, 
no acumulado dos primeiros sete meses de 2007, os embarques nas exportações de 
carne de frango atingiram um crescimento de 28% em comparação com o mesmo 
período no ano passado. Em nota, o presidente-executivo interino da Abef, Christian 
Lohbauer, atribuiu o resultado a um aumento nas importações feitas pela União 
Européia e pelo Oriente Médio. De acordo com ele, alguns fatores explicariam o 
aumento nas importações por essas duas regiões: a substituição da carne bovina pela 
carne de frango, em função do preço; a queda, na China, do consumo de carne suína por 
causa de focos de uma doença chamada Orelha Azul; e o fim dos focos de gripe aviária, 
identificados em 2006. 

 Conforme esperam os bolsistas André Scott Hood e Fabiano Molon do 
CIP/FURG com a queda do preço do leite, os derivados do mesmo diminuam seus 
preços nos próximos meses. O queijo por exemplo que tem o leite um componente 
importante na sua produção, apresentou no mês de setembro um aumento expressivo, 
devera diminuir seu preço. 
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