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1. Introdução: Este trabalho tem como objetivo primeiramente trazer um contexto sobre 
inflação e índices de preços. Dentre alguns índices de preços se observa a cesta básica. 
A partir disso, demonstrar um comparativo dos preços da cesta básica entre os 
municípios de Santa Rosa, Três de Maio, Horizontina, Tucunduva, Dr. Mauricio Cardoso, 
Crissiumal e São Martinho baseados na metodologia do DIEESE. A análise será 
desenvolvida para avaliar as mudanças ocorridas nos preços no período de abril de 2011 
a agosto de 2011. 

2. Revisão da Literatura: A inflação pode ser conceituada como um aumento contínuo e 
generalizado no nível geral de preços. Ou seja, os movimentos inflacionários são 
dinâmicos e não podem ser confundidos com altas esporádicas de preços. Devem 
também ser generalizados, porque a maioria dos preços deve ser sincronizada numa 
escala altista (Parkin, 2008).  Conforme Parkin, a inflação é calculada a partir do IPC – 
Índice de preços ao consumidor, o cálculo do IPC é uma enorme operação que envolve 
três estágios: 1º seleção da cesta do IPC; 2º condições de um levantamento mensal de 
preços; 3º cálculo do IPC. No primeiro estágio do calculo é selecionada uma cesta que 
contém bens e serviços, a idéia é fazer com que a importância relativa desses itens da 
cesta seja igual a do orçamento de um consumidor urbano médio. No segundo estágio, 
todos os meses são verificados os preços desses bens e serviços selecionados na cesta, 
o que visa medir mudanças de preços de cada item a cada mês. Após selecionar a cesta, 
e coletar os preços de cada item, a próxima tarefa é calcular o IPC. No Brasil existem 
vários índices de preços, com diferentes metodologias, como por exemplo: IGP (Índice 
Geral de Preços), IPA (Índice de preços no atacado), IPC (Índice de Preços ao 
Consumidor), entre outros. Vale ressaltar que o índice utilizado pelo Banco Central é o 
IPCA, que é utilizado para monitorar as alterações nos preços e as consequentes 
mudanças do custo de vida da população. Alguns municípios calculam uma cesta básica 
para verificar como estão as alterações dos preços a nível local, no entanto não dizem 
respeito a inflação local, pois sua abrangência é limitada. Em alguns municípios da região 
fronteira noroeste estão se utilizando da metodologia da Cesta Básica do DIEESE que 
contempla os seguintes itens: 1. Estrutura das Cestas Básicas por Região, 2. Locais de 
Coleta, 3. Ponderação dos produtos por tipo de Equipamento de comércio, 4. Cadastro e 
Amostra dos Locais, 5. Tipos, Marcas e Unidades de Medida por produto, 6. Modelos de 
questionários, 7. Calendário de Levantamento e 8. Digitação, Conferência e Análise 
crítica. A metodologia utilizada pelo projeto feito com os alunos do curso de Ciências 
Econômicas segue a linha do projeto do DIEESE. A cesta básica é composta por treze 
produtos definidos pelo decreto 399 de 1938 (DIEESE, 2011) a pesquisa é realizada 
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mensalmente e os locais nos quais é realizada os levantamentos são estabelecimentos 
das cidades de Horizontina, Dr. Mauricio Cardoso, Tucunduva, Três de Maio, Crissiumal, 
São Martinho e Santa Rosa. 

3. Métodos e Técnicas: 

Além da revisão bibliográfica, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois primeiramente 
compara os preços da cesta básica entre os municípios já citados da região, através dos 
dados obtidos pelos levantamentos feitos pelos acadêmicos de Ciências Econômicas da 
Fahor. 

4. Resultados e discussões: 

 O levantamento de Preços médios da Cesta Básica entre os Municípios observam-se 
mudanças nos preços em períodos diferenciados. Em Santa Rosa, constatou-se que seu 
maior preço concentrou-se no mês de junho R$ 278.56, já o seu menor preço, foi no mês 
de agosto com R$266,7. No município de Três de Maio, observou que seu maior preço 
está concentrado no mês de julho R$265,8 e os meses de junho e agosto concentraram 
seu preço menor de R$260,00 aproximadamente. No município de Horizontina, no mês de 
junho apresentou seu valor maior em R$268,9, logo seu preço menor, foi no mês de maio 
R$257,1. Os preços da cesta básica de Tucunduva apontam o preço baixo no mês de 
abril R$249,80 e preço mais alto, no mês de maio no valor R$261,5. No município de Dr. 
Mauricio Cardoso, obteve no mês Junho seu preço alto com R$ 269,10, o mês de agosto 
apresenta o menor preço da cesta em R$255,82. Em Crissiumal o maior preço é aplicado 
no mês de julho, com R$248,10, seu menor preço no mês anterior de R$170,20. No 
município de São Martinho, mostra um preço alto no mês de julho de R$ 146,98 e no mês 
de agosto menor preço R$237,81. 

Ao analisar a cesta básica com preços mínimos do município de Santa Rosa constata-se 
que o maior preço fechou em R$209,01 no mês de maio seguindo do seu menor preço no 
mês de junho, sendo de R$182,14. Em Três de Maio, nota-se que o seu preço maior 
concentrou-se no mês de julho com R$197,50 e o seu preço menor de R$187,00 no mês 
de junho. O município de Horizontina seu maior preço concentrou-se no mês de junho 
R$187,2 e seu menor preço que foi no mês de agosto obteve R$ 169,19. Em Tucunduva 
observam-se que seu maior preço está no mês de junho de R$191,00, seu menor preço 
de R$ 172,42 em agosto. No município de Dr. Mauricio Cardoso apresentou no mês de 
junho um valor alto de R$ 216,90, já seu menor preço no mês de agosto com R$ 172,42. 
Em Crissiumal o maior preço é aplicado no mês de junho, com R$174,20, e apresentando 
seu menor preço no mês seguinte de R$170,20. Por último, o município de São Martinho, 
mostra um preço alto no mês de agosto de R$ 146,98 e no mês de julho menor preço R$ 
129,1. Conclui-se que as mudanças de preços estão relacionadas, com alguns dos 
produtos da cesta básica, que decorrem de elevação ou diminuição nos seus preços 
influenciados pela sua demanda e oferta. 
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