
PROJETO CESTA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DOUTOR MAURÍCIO 

CARDOSO 

Camila Nogara1 
Débora Schul2 

 

INTRODUÇÃO: Conhecer o comportamento dos preços dos produtos 

alimentícios que compõe a cesta básica e sua influencia na hora da compra. 

Neste contexto, a pesquisa se propõe a obter respostas para a seguinte 

questão: Como se comportam os preços dos produtos que compõe a cesta 

básica em Doutor Maurício Cardoso, e o peso da mesma no bolso dos 

consumidores? 

OBJETIVO: Os objetivos da realização deste levantamento, estão relacionados 

à possibilidade de que os futuros economistas convivam com situações em que 

possam observar aspectos sobre comportamentos de oferta e demanda, 

focando nos preços. Outro objetivo do projeto é observar o comportamento dos 

preços no decorrer de cada mês, se houve aumento ou diminuição, e quais os 

produtos que obtiveram esses resultados. A partir desses resultados podemos 

analisar quais fatores levaram a esse aumento ou diminuição, se foi excesso 

de oferta ou de demanda, o fator clima, entre outros. E o que isso afeta aos 

consumidores na hora da compra, e de alimentar sua família. 

METODOLOGIA: Os valores utilizados para o calculo do valor da cesta básica 

são coletados por alunos voluntários do curso de Ciências Econômicas da 

Fahor, todo primeiro sábado do mês. A metodologia utilizada para o referido 

trabalho segue os procedimentos do DIEESE - Departamento Intersindical De 

Estatísticas e Estudos, o qual efetua os cálculos nas capitais dos Estados 

brasileiros, e leva em consideração a alimentação de um individuo adulto no 

período de um mês.  A cesta básica é composta por treze produtos alimentícios 

(carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão francês, café em pó, 

banana, açúcar, óleo e manteiga) para cada produto são pesquisadas as 

marcas mais vendidas. Após a coleta, os dados são tabulados e suas principais 

características e variações analisadas. A partir das analises é feita a 

formulação de um texto que será enviado para os meios de comunicação do 

município. 

RESULTADOS PARCIAIS: No município de Dr. Maurício Cardoso o 
levantamento dos preços da cesta básica começou a ser realizado em abril de 
2011, estando sua evolução apresentada na tabela 1.  
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Tabela 1: Evolução dos preços da cesta básica em Dr. Maurício Cardoso a 
partir dos preços médios, mínimos e máximos 
 

Mês Valor da cesta 
básica a partir 

dos preços  
médios 

Valor da cesta 
básica a partir 

dos preços 
mínimos 

Valor da cesta 
básica a partir 

dos preços 
máximos 

Elevação/ 
Redução/% 

Abril R$ 258,15 R$ 202,35 R$ 310,31 - 

Maio R$ 262,99 R$ 210,09 R$ 317,17 1,87% 

Junho R$ 269,07 R$ 216,93 R$ 328,89 2,31% 

Julho R$266,94 R$182,50 R$328,88 -0,79% 

Agosto R$ 255,83 R$ 172,73 R$ 338,93 -4,17% 

Setembro R$ 254,01 R$ 194,79 R$ 323,52 -0,71% 
Fonte: Dados obtidos a partir da pesquisa 

 
A cesta básica formada por treze itens alimentícios é apurada utilizando 

a quantidade necessária para um trabalhador adulto se alimentar no período de 
um mês. Assim uma família de um casal e dois filhos pequenos precisaria de 
três cestas básicas para sua alimentação mensal.  

Na primeira coluna da tabela 1 constam os valores necessários para a 
aquisição de uma cesta básica calculada a partir dos preços médios. Em 
relação a estes valores pode-se observar que corresponde a aproximadamente 
metade de um salário mínimo nacional. Considerando estes valores a pesquisa 
constatou que a cesta básica apresentou elevação em seus preços no período 
de abril até junho. Após este período o comportamento foi de queda, sendo que 
a redução mais acentuada aconteceu entre os meses de julho e agosto, 
correspondendo a (-4,17%).  

O levantamento de preços procura oferecer aos consumidores 
informações sobre a importância de que sejam feitas pesquisas caso exista a 
necessidade de economizar. Na segunda e terceira colunas constam os 
valores da cesta básica, calculados a partir dos preços mínimos e máximos 
localizados nos estabelecimentos pesquisados. Comparando a diferença entre 
estes dois montantes é possível constatar que em precisando, os 
consumidores podem economizar buscando adquirir os produtos com preços 
mais baixos.  

 
CONCLUSÃO: Realizar a pesquisa da cesta básica é uma ótima oportunidade 

de colocarmos em prática o que aprendemos na sala de aula, pois com isso, 

podemos verificar como funciona a oferta e a demanda dos produtos da cesta 

básica em municípios que estão localizados próximos a nós e como isso afeta 

os preços de tais produtos. Essa pesquisa de preços é realizada mensalmente 

em mercados dos municípios da região, o que nos permite analisar a variação 

dos preços. 
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