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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. 

 

Neste mês de Julho cesto básico registrou um aumento  de 4,4% nos 
seus preços em Rio Grande e uma queda de 2,2% no balneário Cassino e  

em São José no Norte houve uma queda de 0,4% nos preços.  
 

Rio Grande 
 

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

R$ 616,44 uma elevação de 4,4% se compará-lo com o custo do cesto básico 

do mês anterior, quando seu valor foi de R$ 590,25. 

Tem-se notado ao longo do ano variações positivas e negativas do custo 

do cesto básico. Em fevereiro, maio e junho registraram-se quedas no valor do 

custo do cesto básico. No entanto o segundo semestre começa com forte 

elevação dos preços. Desde janeiro deste ano até o mês de julho o custo do 

cesto básico já variou 5,1%. Tendo em vista que a inflação no ano passado foi 

inferior a 7%, tudo indica que os preços dos produtos mais básicos de consumo 

superem a expectativa da inflação para o ano de 2014 nos próximos meses. O 

Banco Central do Brasil prevê uma inflação de 6,4% para este ano.  

                                                
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. 



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

foi o de produtos de elaboração primária como a carne de frango que subiu 

cerca de 56,92% e  o alvejante produto de limpeza com um aumento de 

21,96%. 

Já o produto que apresentou maiores variações negativas no seu preço 

foi o repolho que diminui 33,33% no seu preço. 

 

 

 

Cassino 

 

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

R$ 589,99 uma redução de 2,2% se compará-lo com o custo do cesto básico 

do mês anterior, quando seu valor foi de R$ 603,44. 

Os setores que mais contribuíram para essa queda no valor do cesto 

foram os produtos in natura como o tomate com redução de 52,79%, a alface 

com queda de 41,97% e o repolho com uma redução de 39,13%. 

Já os produtos que obtiveram alta em seus preços foram a massa de 

tomate com aumento de 32,10% a banana que subiu 31,25%. 

 

São José do Norte 

 

No município de São José do Norte o cesto básico em julho foi de R$ 

577,25 uma redução de 0,4% se compará-lo com o custo do cesto básico do 

mês anterior, quando seu valor foi de R$ 579,75. 

Os setores que mais contribuíram para essa queda no valor do cesto 

foram os produtos in natura como a batata inglesa com redução de 22,11% a 

maçã com queda de 10,67%. O vinagre de álcool produto industrial caiu 

10,77%. 

Já os produtos que obtiveram alta em seus preços foram os produtos in 

natura como o tomate, cebola, mamão e alface que subiram 19,35%, 15,38%, 

11,43% e 10% respectivamente.  

 

 



Explicação dos motivos das variações de alguns produtos 

 

Em julho, os preços do conjunto de bens alimentícios essenciais 

diminuíram em todas as 18 capitais onde o DIEESE – Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - realiza mensalmente a 

Pesquisa da Cesta Básica de Alimentos. As maiores quedas foram registradas 

em Brasília (-7,16%), Curitiba (-7,11%), Porto Alegre (-5,88%) e Natal (-5,27%).  

O menor recuo foi observado em Manaus (-1,60%). 


