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Nota Metodológica do custo do Cesto Básico calculado pelo 
CIP/ICEAC/FURG 

 
O custo do Cesto Básico1 é composto por 51 produtos, divididos nos 

grupos de: alimentação; higiene; limpeza e gás de cozinha. Também fazem 

parte do cesto o cigarro e a cerveja. As despesas do custo do cesto básico 

correspondem em média a uma família de três pessoas com uma faixa de 

renda média de 01 a 21 salários mínimos. 

A metodologia que gerou o custo do cesto básico envolve o 

comportamento das famílias em relação aos principais itens adquiridos 

mensalmente. Por isto, mesmo que teoricamente não faça sentido o cigarro e a 

cerveja serem itens básicos no consumo das famílias, o custo do cesto básico 

reflete que as famílias assim os consideram frente as suas escolhas. 

 

Cesto básico registrou diminuição de preços nas cidades de Rio Grande e 
de São José no Norte. No Balneário Cassino houve um aumento de 

preços no custo do cesto básico. 
 

 
Rio Grande 
 

O custo do cesto básico para o município de Rio Grande no mês de 

junho registrou uma queda considerável dos preços em termos monetários de 

R$ 13,70. No mês de junho o custo do cesto foi de R$ 432,97 uma queda de 

3,07% ao compará-lo com o custo do cesto básico do mês anterior, quando seu 

valor foi de R$ 446,67. 

Na cidade de Rio Grande, o setor que mais contribuiu para a elevação 

do cesto foi o de produtos In Natura, como por exemplo, a cebola, o repolho e a 

batata inglesa com aumento de 41,20%, 39,03%, 24,88% respectivamente. 

Os demais setores tiveram queda de preço, sendo que o setor de 

produtos de limpeza foi o que mais variou negativamente, como: o desinfetante 

(-5,22%), o detergente (-0,2%). 

                                                 
1
 A metodologia utilizada para o cálculo do Cesto Básico foi criada pelo IEPE – Centro de 

Estudos e Pesquisas Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul baseado em 

uma Pesquisa Orçamentária Familiar – POF realizada pelo IBGE 2002/2003 em um grupo de 

famílias ao longo de um período de tempo. Desta POF resultaram os 51 produtos que formam o 

custo do cesto básico. 

 



 

 

Cassino 

 

O cesto básico no Balneário do Cassino no mês de junho foi de             

R$ 443,60, representando uma elevação em termos monetários de R$ 9,65 ao 

compará-lo ao mês de anterior, com variação positiva de 2,22%. 

Os setores que mais contribuíram para a elevação no valor do custo do 

cesto foram o de elaboração primária como a carne bovina, lingüiça e o arroz 

com elevação de 22,75%, 19,83% e 15,92% respectivamente e o de produtos 

In Natura como a alface (60,95%), repolho (27,91%) e a cenoura (25,85%). Já 

os produtos que obtiveram a maior variação negativa foram o papel higiênico 

com redução de 42,29% e o tomate com queda de 32,47%. 

No mês de junho 22 produtos apresentaram elevação em seus preços, 3 

produtos se mantiveram constantes e 26 produtos apresentaram redução em 

seus preços. 

 

São José do Norte 

 

O custo do cesto básico para o município de São José do Norte no mês 

de junho teve uma pequena queda de 0,098% mantendo-se praticamente 

estável representando em valores monetários uma queda de R$ 0,43. No mês 

de junho o custo do cesto básico foi de R$435,39.   

O setor que contribuiu para essa diminuição foi o de produção 

Elaboração Primário, como: massa de tomate, carne de frango e o leite integral 

com variação negativa de 2,27%, 1,82% e 1,17% respectivamente.  

Alguns produtos do setor In Natura tiveram queda nos seus preços como 

a alface, o tomate e a cenoura, com variação negativa de 27,50%, 22,68% e 

5,26% respectivamente. E outros tiveram um aumento em seus preços como: 

cebola (45%), repolho (42,86%), mamão (12,73%) e a batata inglesa (8,93%).  

 

 

 

 



Santo Antônio da patrulha 

 

Neste ano de 2011, mais precisamente no mês de abril, iniciou-se o 

projeto do Custo do Cesto de Produtos Básicos de Consumo Popular de Santo 

Antônio da Patrulha através do grupo PET/FURG-SAP com o objetivo de 

acompanhar a evolução dos preços dos produtos no município de Santo 

Antônio da Patrulha, fornecendo informações importantes para o 

acompanhamento da evolução do custo de vida dos moradores do município, 

frente a uma nova realidade de poder aquisitivo e oportunidade de empregos. 

 No mês de junho realizou-se a terceira pesquisa de preços no município, 

que ao ser comparado com a pesquisa realizada nos dois meses anteriores, o 

cesto básico teve o terceiro decréscimo de preços, fechando o valor para junho 

em R$ 459, 63, sendo que para abril teve um custo na ordem de  R$ 475,81 e 

maio de R$ 466,90. 

Os fatos que contribuíram para diminuição do custo do cesto são 

explicados pela redução no preço das verduras e das carnes. Como as 

exportações de carne de porco para a Rússia foram embargadas, o governo do 

Estado aplicou isenção de tributos na carne de porco para o varejo, derrubando 

dessa forma o preço do item no mercado. Embora a carne de porco não esteja 

presente no controle do custo do cesto ela contribui diretamente na formação 

do preço da carne bovina e de frango. Como o preço da carne de porco está 

bastante reduzido o consumidor dá preferência para este item, deixando de 

lado a carne bovina e de frango, conseqüentemente forçando também a 

redução de preços destes dois itens que compõem o custo do cesto básico, 

contribuindo diretamente para a redução do valor final. As hortaliças alface, 

repolho e cenoura tiveram uma queda bastante expressiva, na média de 25% 

em seu valor comparado com o mês de maio, contribuindo definitivamente para 

o total da redução de 1,56% do valor do custo do cesto em relação a maio e de 

2,98% em relação a base que é o mês de abril.  

 Os setores que mais apresentaram variação positiva de preços foi o 

setor de higiene pessoal e limpeza, continuando o setor de higiene pessoal 

com a maior contribuição para a elevação do valor do cesto básico. 

 As indústrias Metal Mecânica que mais contribuem para o PIB do 

município são grandes exportadoras para os Estados Unidos e Europa e com a 



possibilidade do calote da dívida externa Americana e das dificuldades 

financeiros no bloco europeu, informadas pelos jornais de economia e 

mercado, reduziram sua produção e efetivaram algumas dispensas de 

trabalhadores, gerando expectativas negativas na economia do município e 

colocando os agentes econômicos em observação. Mesmo assim, podemos 

considerar uma relativa estabilidade nos preços do custo do cesto básico nos 

mercados da cidade, porque dos 51 produtos que o compõem, 26 

apresentaram redução de preços, o que nos informa uma redução em 

aproximadamente 51% dos produtos. Contribuindo de forma efetiva para essa 

redução estão produtos fundamentais e de peso considerável no custo do 

cesto básico como as carnes bovina e de frango, além das verduras que foram 

a maior representatividade da redução do preço em Santo Antonio da Patrulha.  

 

 

Explicação dos motivos das variações de alguns produtos: 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a 

cebola foi o produto que mais teve aumento no preço, os números são do 

relatório de inflação, decorrente da queda na oferta do mesmo, em virtude da 

entressafra. Observa-se que as localidades pesquisadas de Rio Grande, e do 

município de São José do Norte acompanharam esta tendência, obtendo uma 

elevação no preço deste item de 41,20%, e 45%, respectivamente. Outro 

produto que apresentou elevação no Balneário Cassino foi a carne bovina, com 

aumento de 22,75%. De acordo com Associação Brasileira de Frigoríficos - 

ABRAFRIGO, a entressafra deste ano promete “salgar” o preço da carne 

bovina para o consumidor. 

Nova Metodologia do custo do Cesto Básico calculado pelo 
CIP/ICEAC/FURG 

 
A atual metodologia utilizada pelo CIP - Centro Integrado de Pesquisa - 

calcula o cesto básico com algumas modificações. As mudanças iniciam-se 

pelo número de itens que compõem o Cesto Básico, saindo de  54  produtos da 

composição passada, para   51 produtos na nova formação. Além disso, 

ocorreram alterações: Lã de Aço, Fósforos, Leite Natural Tipo C, Biscoitos 



Doces e Salgados, Farinha de Mandioca  e Ervilha em Lata não fazem mais 

parte do cesto.  Por outro lado, entram no novo Cesto Básico: Amaciante de 

Roupa, Leite Longa Vida Integral e Bolacha Recheada. Uma das importantes 

causas das mudanças no valor do Cesto Básico está relacionada com a média 

do número de membros da família que reduziu de aproximadamente 4 pessoas 

da POF (Pesquisa Orçamentária Familiar) 1994/1995 para 3 pessoas na POF 

2002/2003, significando uma queda de 25% na composição média familiar 

considerando a faixa de renda de 01 a 21 salários mínimos. 

A POF 2002/2003 apontou uma transformação importante ocorrida nos 

hábitos de consumo das famílias pesquisadas nestes oito anos de intervalo 

entre as POFs, que foi o aumento nos gastos das famílias com despesas de 

alimentação fora do domicílio. Esta mudança no comportamento dos gastos 

externos aos domicílios contribuiu para a redução nas quantidades dos 

produtos que compõem o Cesto Básico e conseqüentemente sobre o seu 

valor.  

Maiores informações sobre o Centro Integrado de Pesquisa podem ser 

obtidos junto ao site www.cip.furg.br . Neste site o visitante poderá ter acesso a 

serie histórica do custo do cesto básico nos três locais onde o CIP realiza a 

pesquisa, participar de enquetes, entrar em contato com os integrantes e 

também obter informação sobre mais projetos que o CIP realiza.   


