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RELATÓRIO SOBRE O CUSTO DO CESTO BÁSICO FEVEREIRO/2021 
 

O custo do cesto básico em Rio Grande fechou o mês fevereiro estável 
em relação ao mês de janeiro com leve queda de 0,05% . 

 
No ano de 2020 o custo do cesto ficou mais caro 16,80% ficando muito 

acima da medida oficial de inflação no país que ficou em 4,52%. 
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Nota Metodológica do custo do Cesto Básico calculado pelo 
CIP/ICEAC/FURG 
 

O Custo do 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. 

 

 
Custo do Cesto Básico em Rio Grande 

 

 O custo do cesto básico para o município do Rio Grande no mês de 

fevereiro teve uma queda de 0,05%, passando de R$999,08 no mês anterior 

para R$998,54 em fevereiro. Já comparando fevereiro deste ano com fevereiro 

de 2020 tivemos um aumento do custo do cesto de 12,80%. Isso significa que o 

custo de vida das famílias no município de Rio Grande ficou mais caro para os 

produtos básicos de alimentação, de higiene e de limpeza.  

 Vinte e oito produtos apresentaram aumento de seus preços entre 

fevereiro e janeiro, vinte e dois apresentaram queda e um manteve seu preço 

inalterado. 

 Os produtos que apresentaram maior variação dos preços para o mês 

de fevereiro foram alface com +60,36%, tomate com +35,26%, cebola com 

+33,92% e presunto magro com +29,23%. Por outro lado os produtos que 

tiveram queda na variação dos preços foram papel higiênico -35,20%, vinagre 

de álcool -28,78%, achocolatado em pó -23,11% e sal -16,78%. 

 
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. 



 Outra análise importante que é revelada através do comportamento dos 

preços dos produtos do custo do cesto básico é a contribuição de cada produto 

no custo do total, ou seja, o peso de cada item consumido que é o resultado da 

multiplicação do seu respectivo preço pela quantidade total consumida pelas 

famílias. Assim, os produtos que mais contribuíram para o aumento do custo do 

cesto básico em fevereiro foram carne bovina, cerveja, alface e queijo. Por 

outro lado, no sentido oposto, tivemos os produtos que contribuíram para a 

diminuição do custo do cesto. Foi o caso do leite longa vida, do papel higiênico, 

do arroz e da carne de frango.  

É necessário abrirmos um parêntese aqui sobre a cerveja fazer parte do 

custo do cesto básico. Os bens que fazem parte do custo do cesto são gerados 

por uma pesquisa orçamentária familiar (ver nota metodológica) onde as 

famílias têm seu padrão de consumo de bens acompanhado durante um ano. 

Daí surgem os itens básicos que as famílias mais consomem. Ou seja, o 

consumo de cerveja ficou fortemente presente dentre os principais itens 

adquiridos pelas famílias e, portanto, sendo eleito como parte integrante do 

custo do cesto básico. 

 A seguir apresenta-se a tabela completa com todos os produtos que 

fazem parte do custo do cesto pesquisado pelo CIP para Rio grande com os 

valores entre o mês atual e o anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 1 – Variação dos produtos do Custo do Cesto Básico de Consumo 

Popular para o município de Rio Grande em Fevereiro de 2021. 

                   Continua... 

PRODUTOS 
Custo Total 

janeiro 
Custo Total 

fevereiro 
Variação 

2 - Alface  4,77 7,65 60,3622 

35 - Tomate  2,85 3,85 35,2572 

10 - Cebola  3,69 4,94 33,9213 

30 - Presunto Magro Fatiado  4,25 5,49 29,2337 

26 - Massa de Tomate  1,82 2,29 26,1988 

17 - Iogurte com Sabores  6,94 8,25 18,8786 

13 - Cerveja  20,56 24,24 17,8618 

7 - Café  11,82 13,43 13,6963 

31 - Queijo Lanche/Mussarela  19,29 21,69 12,4456 

16 - Feijão Preto  17,86 20,02 12,0639 

37 - Absorvente  3,04 3,32 9,1093 

11 - Cenoura  2,69 2,91 8,0241 

49 - Sabão em Pó  9,91 10,48 5,8419 

24 - Margarina  7,45 7,83 5,1592 

46 - Desinfetante  1,77 1,85 4,2391 

28 - Ovos de Granja  13,23 13,76 4,0257 

8 - Carne Bovina  184,86 191,70 3,6987 

14 - Erva para Chimarrão  7,48 7,76 3,6433 

51 - Gás de Cozinha  50,59 52,38 3,5211 

32 - Refrigerante  47,27 48,68 2,9803 

27 - Óleo de Soja  28,57 29,42 2,9738 

41 - Pasta Dental  4,95 5,09 2,7905 

18 - Laranja  13,05 13,28 1,7430 

5 - Bolacha Recheada  23,18 23,57 1,6486 

48 - Sabão em Barra  7,94 8,08 1,6477 

47 - Detergente Líquido para Louça  2,18 2,20 0,8306 

44 - Alvejante  2,70 2,71 0,5602 

33 - Repolho  1,65 1,65 0,1678 

29 - Pãezinhos  55,28 55,28 0,0000 

42 - Sabonete  16,05 15,91 -0,8929 

50 - Cigarro  55,00 54,49 -0,9259 

22 - Maionese  2,19 2,15 -1,5059 

21 - Maçã  9,71 9,46 -2,6019 

9 - Carne de Frango  74,19 71,98 -2,9902 



43 - Shampoo  15,29 14,82 -3,0731 

25 - Massa com Ovos  15,66 15,17 -3,0864 

45 - Amaciante de Roupa  4,13 3,96 -4,1100 

23 - Mamão  4,86 4,66 -4,2065 

39 - Aparelho de Barbear  3,03 2,87 -5,1791 

3 - Arroz Agulha  50,70 48,01 -5,2971 

6 - Batata Inglesa  22,27 21,02 -5,5741 

15 - Farinha de Trigo  17,43 16,24 -6,8141 

1 - Açúcar  21,39 19,66 -8,1159 

38 - Desodorante Pessoal  12,10 10,93 -9,6651 

4 - Banana  17,51 15,76 -10,0000 

20 - Linguiça Fresca Embalada  7,24 6,47 -10,6495 

19 - Leite Longa Vida Integral  57,35 49,51 -13,6829 

34 - Sal  2,84 2,36 -16,7773 

12 - Achocolatado em Pó  5,58 4,29 -23,1081 

36 - Vinagre de Álcool  2,88 2,05 -28,7835 

40 - Papel Higiênico  20,05 12,99 -35,1964 

CUSTOS TOTAIS DO CUSTO DO 
CESTO 

999,08 998,54 -0,05 

Fonte: Centro Integrado de Pesquisa – CIP/FURG. 

  


