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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 queda de preços no Cassino de 4,5%, em Rio Grande os 

preços apresentaram aumento de 4%. Já na localidade de  São José do Norte 

registrou aumento de 6,2% nos preços.  

 

Rio Grande 

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

uma queda de 4% ao compará-lo com o custo do cesto básico do mês anterior, 

passando de R$ 690,86 para R$ 663,23. 

 O produto que tive a maior queda nos preços foi a batata inglesa da 

classe dos produtos In Natura  com (-11,27%). 

 

 

                                                           
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 de cesto básico na localidade do Balneário Cassino teve uma 

queda de 4% no mês de março comparado a fevereiro, com alteração de R$ 

658,61 para R$628,81. 

 O produto que mais variou negativamente foi a cenoura com (-38,61%), 

do setor In Natura. A carne bovina contribuiu bastante para a queda no custo 

do cesto básico tendo uma variação negativa de (-27,13%)  

 

São José do Norte 

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

aumento de 6,2% no mês de março comparado a fevereiro, com alteração de 

R$ 633,34 para R$672,85. 

 O produto que mais variou negativamente foi o repolho com (-7,69%), do 

setor In Natura. Ainda do setor In Natura, o mamão sofreu uma variação 

negativa no seu preço de (-3,85%) 

 

Explicação dos motivos das variações de alguns produtos 

Podemos salientar que nas três localidades a carne de frango elevou o 

seu preço , o aumento no preço do produto está  ligado a desvalorização do 

real frente ao dólar que provocou aumento nos preços internacionais do 

produto e dos insumos no processo de produção. 

Sobre a queda do preço da carne bovina por exemplo, está com 

tendência a diminuir o preço por causa da oferta maior que a procura, o abate 

está maior que a compra.  

A batata teve o preço reduzido a oferta do tubérculo se normalizou pela 

colheita da safra das águas, o que reduziu o preço no varejo. 

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 

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


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.   


