
CUSTO DA CESTA BÁSICA DE IJUÍ

METODOLOGIA

O objetivo do levantamento dos preços da Cesta básica é, ao mesmo, tempo acompanhar a evolução dos preços do município de Ijuí

e ter um indicador local confiável e que possa ser utilizado como referencia em estudos, pesquisas e decisões sobre o tema.

RESULTADOS
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Agência de Fomento, caso houver.

OBJETIVO

•A Cesta Básica é composta por 49 produtos de primeira necessidade divididos em alimentos, material de higiene, material de limpeza 

e artigos de uso geral

•Para uma família composta por 4 pessoas durante o período de um mês. 

•Os preços são coletados mensalmente em 5 supermercados da cidade de Ijuí.

•O valor divulgado representa a média dos preços praticados nos 5 supermercados na data do seu levantamento.

Grupos de 

Produtos 

Custo 

Total - 

R$ 
Part. % 

Var. 

Mensal 

Var. no 

Ano 

Var. 12 

meses 

Leite e 

Derivados 93,15 12,63 0,53% 1,06% 12,37%

Carne e 

Derivados 98,69 13,38 -14,06% -7,13% 6,02%

Grãos e 

Farináceos 115,64 15,67 1,53% 1,21% 8,75%

Açúcares e 

Gorduras 44,56 6,04 -4,26% -2,65% 16,23%

Hortigranjeiros 84,37 11,44 -5,49% 3,46% 35,61%

Condimentos 6,5 0,88 -1,28% -1,84% 2,94%

Material de 

Higiene 66,93 9,07 14,60% 16,46% 42,35%

Material de 

Limpeza 25,01 3,39 2,12% 10,39% 2,19%

Artigos de Uso 

Geral 202,91 27,5 2,09% 0,93% 2,13%

CUSTO TOTAL 737,76 100 -1,03% 1,37% 11,89%

Valor Salário 

Mínimo    545,00 

Relação CB/SM 1,35

CONCLUSÕES

Estudar e compreender a evolução dos preços da cesta básica significa na verdade entender a dinâmica e forma como evolui o custo

de vida das famílias .

O estudo da cesta básica do município de Ijuí, com o passar do tempo e considerando a sua evolução histórica, tem se constituído num 

instrumento importante e confiável de acompanhamento da variação local de preços vindo a se constituir em referencial nos meios de 

comunicação bem como em organizações de classe..

Figura 01 – Variação mensal do Custo da Cesta Básica de Ijuí –

Dados em percentuais

Figura 02-Variação percentual mensal dos 5 produtos que apresentaram a 

maior elevação dos preços durante o mês de agosto de 2011 em Ijuí. 

Figura 03 - Variação percentual mensal dos 5 produtos que apresentaram 

a maior redução dos preços durante o mês de agosto de 2011 em Ijuí.


