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

 

O Cesto Básico
1
 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. 

 

A variação do Custo do Cesto Básico em um ano foi de 20% em Rio Grande 

 O CIP realizou um levantamento do custo do cesto básico de maio nos últimos 

dois anos e verificou uma real elevação sobre os preços dos produtos. 

 Entre 2012 e 2011 a inflação foi de 4% em Rio Grande, 5% em São José do 

Norte e 8% no Cassino. Já entre 2013 e 2012 a inflação foi de 20% em Rio Grande, 

14% em São José do Norte e 17% no Cassino. 

 Este comportamento de elevação nos preços nos últimos 12 meses tem se 

verificado também no restante do país, tanto que o governo federal tem adotado uma 

política monetária recessiva, com a elevação da taxa de juros Selic e, também, uma 

política de desonerações tributárias em vários setores da economia. Tudo isto com o 

objetivo de conter esta elevação dos preços. 

Cesto básico registrou aumento de preços no Cassino de 1,7% e em São José do 

Norte 0,69%. Já em Rio Grande registrou queda dos preços em 0,12%. 

 

Rio Grande 

 O cesto básico para o município de Rio Grande no mês de maio teve uma queda 

no custo de 0,12% ao compará-lo com o custo do cesto básico do mês anterior, 

passando de R$ 558,32 para R$ 557,61. 

                                                             
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. 



 Os produtos que tiveram a maior queda de preço foi a carne de frango com 

variação negativa de 36,31%, cenoura com (- 28,93%) e o repolho com variação 

também negativa de 21,29 %. 

A carne bovina também contribuiu para essa queda do preço do cesto básico em 

(0,2788%). 

Cassino 

 O custo do cesto básico na localidade do Balneário Cassino teve um aumento  de 

1,7% no mês maio, comparado a abril, passando de R$ 537,45 para R$546,59. 

 O produto que mais contribuiu para este aumento no custo do cesto foi a batata 

inglesa que alcançou o índice de 39,37%. Também do setor In Natura a maçã e o 

mamão tiveram variações altas no preço com 29,31% e 16,06%, respectivamente. 

São José do Norte 

 O custo de cesto básico do município de São José do Norte teve um aumento de 

0,6% no mês de maio comparado a abril, com alteração de R$ 519,67 para R$ 523,31. 

 O setor que mais contribuiu para esta variação positiva foi o In Natura. A 

variação da batata inglesa nessa localidade chegou a 19,15% e a cebola a 9,01% 

 

Explicação dos motivos das variações de alguns produtos 

Pesquisadores apontam que condições climáticas (chuvas e baixas temperaturas) 

e a queda na temperatura foram suficientes para reduzir a produção e o consumo de 

repolho, já a queda da cenoura se dá em virtude do excesso do tubérculo recebido pelo 

mercado atualmente, pelo acúmulo de safras oriundas de diversas estados da federação, 

quantidades estas, bem acima do absorvido pela demanda, culminando com queda 

natural dos preços. 

Em relação à batata inglesa que foi destaque pelo seu aumento do seu preços no 

mês de maio, o Economista André Braz do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia) da 

FGV (Fundação Getulio Vargas), afirma que por esse produto ser essencial, a procura 

por ele é grande, desde 2012 a área plantada está diminuindo como estratégia para 



melhorar os preços ao produtor. Além disso, problemas climáticos podem contribuir 

para novos aumentos. 

   

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 série 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.   

http://www.cip.furg.br/

