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1 INTRODUÇÃO 

 
A Universidade Federal do Rio Grande (FURG), por meio do Centro Integrado de 

Pesquisas (CIP), ligado ao Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis 
(ICEAC/FURG) tem trabalhado com a metodologia do cálculo do Custo do Cesto Básico de 
Produtos de Consumo Popular desde a década de 1980 município de Rio Grande. Uma das 
propostas do CIP é ampliar a pesquisa para os locais onde a FURG se encontra presente. 
Por isso foi firmada uma parceria com o Grupo PET FURG-SAP para a realização do projeto 
em Santo Antônio da Patrulha, RS. O presente trabalho apresenta a variação dos valores 
mensais do custo do cesto básico para o município de Santo Antonio da Patrulha, RS 
durante doze meses, de maio de 2013 a maio de 2014. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O cálculo do Custo do Cesto Básico em Rio Grande teve início em 1982. Dez anos 
depois, a pesquisa foi ampliada para São José do Norte, município vizinho. Porém, para 
locais mais distantes geograficamente, permanecia a dificuldade de implementar o referido 
projeto. Em 2011, por meio do edital n.9 MEC/SESu/SECAD (2010) e a consequente criação 
do Grupo PET FURG-SAP no Câmpus FURG-SAP, surgiu a oportunidade de se estender o 
estudo para o município de Santo Antônio da Patrulha, localizado na região metropolitana de 
Porto Alegre. Para tanto, foi firmada uma parceria entre o CIP/ICEAC e o Grupo PET FURG-
SAP que se consolidou nos últimos anos, garantindo a continuidade da pesquisa, a 
aquisição de uma série histórica de dados e publicações como Andrade et al (2012) e 
Engelmannet al (2013). 
 
3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A metodologia utilizada do Cesto Básico foi criada Centro de Estudos e Pesquisas 

Econômicas da IEPE/UFRGS, baseado em uma Pesquisa Orçamentária Familiar/POF, 
realizada pelo IBGE 2002/2003 em um grupo de famílias ao longo de um período de  tempo. 
Na constituição do cesto básico considerou-se 51 produtos divididos nos setores de 
alimentação, higiene, limpeza e gás de cozinha. A pesquisa de preço foi procedida 
mensalmente por alunos do Grupo PET/FURG-SAP em três estabelecimentos comerciais da 
cidade. Em seguida, os dados obtidos foram analisados e inseridos em formulários padrões 
digitais fornecidos pelo Centro Integrado de Pesquisas (CIP, 2014). Da mesma forma, foram 
identificados os produtos e setores com maiores variações e contribuições mensais e 
procedida a análise dos custos atuais e custos anteriores por cada um dos setores. 
Finalmente, foi desenvolvido para cada mês um relatório final e realizada a divulgação das 
informações nos meios de divulgação do município, no site da FURG e na homepage do 
CIP/FURG.   
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4RESULTADOS e DISCUSSÃO  
 
As variações de cada mês contra si próprio dos valores mensais do cesto básico 

constatados no estudo podem ser vistos na Figura 1.  
 

Figura 1 – Variações de cada mês contra si próprio dos valores mensais do cesto 
básico em Santo Antonio da Patrulha – janeiro a maio (2014) e junho a dezembro (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fonte: CIP/PET e PET FURG/SAP 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como ponto de referência a respeito da inflação de bens e serviços, a inflação 
nacional medida pelo IPCA do IBGE entre janeiro e maio de 2014 foi de 3,33%. Já a inflação 
medida pelo CCPBCP de SAP no mesmo período ficou em 6,3%, mostrando uma pressão 
maior sobre a variação dos preços nos produtos de consumo básico. Para evitar o problema 
de sazonalidade nos produtos alimentícios frente aos períodos de entresafra, apresenta-se 
as variações do valor do cesto básico de cada mês contra si próprio a cada ano (Figura 1). 
Nota-se que entre junho de 2013 a dezembro de 2013 houve uma desaceleração dos 
preços do CCPBCP. No entanto entre janeiro e abril de 2014 tem ocorrido uma aceleração 
dos preços do custo do cesto, a ponto do custo do cesto calculado em maio de 2014 em 
SAP estar 11% mais caro que o mesmo custo do cesto de maio de 2013. 
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