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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. 

 

O custo do cesto básico diminui em Rio Grande e no Cassino e aumenta em São 

José do Norte 

Em Rio Grande o cesto diminui 0,52%, em São José do Norte foi registrado 

aumento de 0,80% e no Balneário Cassino diminuiu 0,71%. 

 

Rio Grande 

 O cesto básico para o município de Rio Grande no mês de junho teve um 

decréscimo no custo de 0,52% ao compará-lo com o custo do cesto básico do mês 

anterior, passando de R$ 593,35 para R$ 590,25. 

 Os componentes que mais contribuíram para esta variação negativa foram a  

carne de frango (10,35%), o café (4,33%), o arroz agulha (3,67%) e a cerveja (0,80%). 

 Os produtos em que ocorreu maior variação negativa foram a cenoura, a 

farinha de trigo, a alface e o iogurte, com variações de 15,23%, 13,61%, 11,73% e 

11,58%, respectivamente.  

 

                                                             

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 custo do cesto básico no Balneário Cassino diminui 0,71% no mês de junho, 

comparado a maio, passando de R$ 607,75 para R$ 603,44. 

 O setor que mais contribuiu para esta variação negativa foi o grupo In Natura, 

sendo representado pelo repolho (32,66%) e a banana (23,81%). 

 Os produtos que apresentaram maiores variações positivas foram a alface, a 

linguiça e o iogurte com aumento no preço de 64,07%, 41,13% e 33,94%, 

respectivamente. 

 

São José do Norte 

 O custo de cesto básico do município de São José do Norte passou de R$ 

575,15 para R$ 579,76 no mês de junho, comparando a maio, representando uma 

variação positiva de 0,80%. 

 Os componentes que mais contribuíram para esta variação positiva foram a 

maçã (13,98%), o mamão (12,90%) e o presunto (9,52%) 

 Os produtos em que ocorreu maior variação negativa foram o repolho, a massa 

de tomate e o feijão preto, com variações de 20,00%, 16,14% e 10,65%, 

respectivamente.  

  

Explicação dos motivos das variações de alguns produtos 

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), na 

expectativa de vendas maiores com a Copa do Mundo, os frigoríficos vinham 

formando estoques. No entanto, o consumo ainda não atingiu os níveis esperados, 

atrapalhando o escoamento de carne. Para o Cepea, a chegada dos dias do evento 

pode, inclusive, prejudicar ainda mais a dinâmica de comercialização, visto que o 

feriado em algumas cidades nos dias de jogos diminui o tempo de negociação do 

produto. Neste caso, os cortes resfriados são os mais afetados por serem mais 

perecíveis. 



Além do movimento técnico, a cobrança das dívidas dos cafeicultores  está 

influenciando as vendas de café no Brasil e, consequentemente, a oferta de café no 

mercado. É o que explica o presidente do Conselho Regional de Café da região de 

Guaxupé-MG, Fernando Barbosa. “A renegociação das dívidas dos cafeicultores já 

está sendo cobrada pelas agências financeiras, isso pode fazer com que eles sejam 

forçados a vender seu café”. 

 

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.   
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