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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 aumenta 1,72% 
 
 

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. 

No mês de janeiro em Rio Grande mostrou um aumento de 1,72% no custo do 
cesto básico com relação ao mês de dezembro, passando de R$596,77 no mês passado 
para 607,06 nesse mês. Esse aumento em termos monetários foi de R$10,29. 

No mês de janeiro 29 produtos apresentaram elevação em seus preços, dois 
produtos se mantiveram constantes e 23 produtos apresentaram redução em seus preços, 
destaca-se o seguinte produto: 

 
# Tomate com aumento de 48%. 
 

 
Cesto Básico no Cassino aumenta 1,57% 

 
O balneário do Cassino acompanhou Rio Grande no mês de janeiro com um 

aumento de 1,57% no custo da cesta de produtos. O aumento no Cassino foi em termos 
monetários foi de R$9,37, passando de R$596,18 em dezembro para R$605,56 no mês 
de janeiro no balneário. Como ocorrido em Rio grande o produto que apresentou maior 
destaque no mês de janeiro no balneário do cassino foi o Tomate: 
  

# Tomate com um aumento de 48% 
  

CESTA BASICA SOBE 0,39% EM SÃO JOSÉ DO NORTE 

No mês de janeiro o custo de cesto básico na cidade de São José do Norte teve 
um pequeno aumento de 0,39%. O custo da cesta básica no mês de janeiro na cidade foi 
de R$626,8 mostrando uma alta em termos monetários de R$2,40. Dos 54 produtos 
pesquisados, 26 tiveram elevação dos preços, 10 não tiveram variação dos preços e 18 
tiveram redução.  

O produto que apresentou destaque no mês de janeiro na cidade de São José do 
Norte foi o Feijão Preto: 
  

# Feijão Preto com um aumento de 13,36% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tomate tem alta significativa em Rio Grande e Cassino 

 
O tomate no mês de janeiro teve alta de iguais 48% tanto na cidade quanto no 

balneário, este aumento influenciou a elevação do custo do cesto básico nessas 
localidades. Esse aumento acompanhou uma tendência nacional. Em São Paulo, por 
exemplo, segundo dados do IPC – Índice de Preços ao Consumidor – calculado pela 
FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – o tomate teve alta de 41,5% na 
ultima semana de janeiro. De acordo com Márcio Nakane coordenador do IPC-Fipe, 
"Mas uma alta de alimento in natura é menos grave, na minha avaliação, porque, assim 
como sobe, desaparece na seqüência”.  


