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

 
O 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 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 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 cesto básico reflete que as famílias assim 

os consideram frente as suas escolhas. 

 

Cesto básico registrou aumento de preços. Em Rio Grande de 0,12%, no 
balneário Cassino de 2,11% e em São José no Norte de 0,32%. 

 
 
Rio Grande 
 

O cesto básico para o município de Rio Grande no mês de maio foi de 

R$ 446,67 uma elevação de 0,12% ao compará-lo com o custo do cesto básico 

do mês anterior, quando seu valor foi de R$ 446,15. 

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

do cesto foi o de produtos In Natura, ressaltando o tomate com aumento de 

106,60%. 

Já os produtos que apresentaram maiores variações negativas foram a 

laranja com queda de 39,33%, a cenoura com diminuição de 30,27% e a batata 

inglesa com queda de 20,12%. 

 

 

 

                                                 
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 

cesto básico. 



Cassino 

 

O cesto básico no balneário do Cassino no mês de maio foi de             

R$ 433,96, representando uma elevação em termos monetários de R$ 8,98 ao 

compará-lo ao mês de anterior, com variação positiva de 2,11%. 

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

foram o de elaboração primária como a carne de frango e o leite longa vida 

com elevação de 11,09% e 6,94% respectivamente e o de produtos In Natura 

como a batata inglesa com aumento de 50%. Já os produtos que obtiveram a 

maior variação negativa foram a margarina com redução de 19,34% e a 

lingüiça fresca com queda de 12,66%%. 

No mês de maio, 26 produtos apresentaram elevação em seus preços, 5 

produtos se mantiveram constantes e 20 produtos apresentaram redução em 

seus preços. 

 

São José do Norte 

 

No município de São José do Norte o cesto em março foi de R$ 436,36 

demonstrando uma pequena variação de 0,32% em comparação ao mês 

anterior que foi de R$ 434,96. O setor que contribuiu para essa elevação foi o 

de produtos In Natura, como a maçã, o tomate e a cebola, com variação 

positiva de 5,73%, 1,56% e 0,68%, respectivamente. Em contrapartida, 

também foram os produtos In Natura que obtiveram as menores variações 

negativas como a batata inglesa, com redução de 20,00%, a alface com queda 

de 11,11% e a cenoura com queda de 9,52%. 

 

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 maio realizou-se a segunda pesquisa de preços no 

município, que ao ser comparado com a pesquisa realizada em abril, onde o 

cesto básico teve o custo de R$ 475,81, concluiu-se que houve um decréscimo, 

na ordem de 1,44% que equivale ao valor de R$ 8,91, finalizando para mês 

vigente o valor final de R$ 466,90. 

A explicação para este fato está na redução dos preços que as verduras 

tiveram no mês. Como o mês teve menos precipitação de chuvas, os preços 

das hortaliças, principalmente alface, repolho e cenoura, baixaram na CEASA, 

principal fonte supridora dos mercados da cidade, e o repasse para o 

consumidor foi automático; a cebola também teve ligeira queda em seu preço. 

 Os setores que mais apresentaram variação positiva de preços foi o 

setor de higiene pessoal e limpeza, ficando o de higiene pessoal com a maior 

variação. 

 Com a possibilidade da volta da inflação, informada pelos setores de 

economia e mercado, podemos considerar uma relativa estabilidade na 

economia da cidade, porque dos produtos que compõem o cesto básico que é 

um total de 51, 28 produtos apresentaram redução de preços, o que nos 

informa uma redução em aproximadamente 55% dos produtos. Contribuindo de 

forma efetiva para essa redução estão produtos fundamentais e de peso 

considerável no cesto básico como as carnes bovina e, de frango, o pãozinho e 

o gás de cozinha, além das verduras que foram a maior representatividade da 

redução do preço do cesto básico em Santo Antonio da Patrulha. 

 

Explicação dos motivos das variações de alguns produtos 

 

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos – DIEESE, o preço do tomate aumentou também em 13 

capitais brasileiras devido a queda na oferta sua oferata, em virtude da 

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

balneário Cassino e município de São José do Norte acompanharam esta 

tendência, obtendo uma elevação no preço. Outro produto que apresentou 



elevação nas localidades de Rio Grande e balneário Cassino foi o leite. De 

acordo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA, 

houve um aumento no preço pago pelo produtor referente à produção de abril, 

devido à menor oferta do produto neste período da entressafra. 

 

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 quatro 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.   


