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RESUMO: 

A cidade de Guarujá localiza-se na baixada santista, região do litoral sul do estado 

de São Paulo, com 303.376 habitantes, conforme a Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados – Fundação Seade (2015). É um importante centro turístico, portuário, 

comercial e  industrial, mas que não contava com o cálculo e divulgação do valor da 

cesta básica - CB. Percebendo essa necessidade entre os moradores e empresários, a 

Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP Campus Guarujá, a partir de janeiro de 2006,  

implantou a metodologia para a determinação do valor da CB, apoiada na pesquisa de 

31 produtos utilizados pelo convênio PROCON/DIEESE de São Paulo. São pesquisados 

três supermercados no centro e orla e três  supermercados no Distrito de Vicente de 

Carvalho. Com os dados obtidos, os valores da CB dessas duas regiões da cidade são 

extraídos as médias da cidade de Guarujá, as quais são comparadas ao valor da CB da 

Grande São Paulo. Os principais resultados mostram que durante o ano de 2014, os 

valores da CB de Guarujá – centro e orla e também do Distrito de Vicente de Carvalho – 

foram inferiores aos valores da CB da Grande São Paulo. O valor médio anual da CB de 

Guarujá resultou em R$ 379,83, inferior em 5,04% do valor da CV verificada na Grande 

São Paulo, de R$ 400,14.  

 

Palavras - chave: Cesta básica, indicadores econômicos, custo de vida, inflação. 
 
 

1. INTRODUÇÃO.  
 

Conforme dispõe a Fundação PROCON - SP (2014), a legislação brasileira 

sempre contemplou dispositivos nas normas legais, codificadas ou esparsas, que mesmo 

de forma tímida acenavam para o que atualmente se denomina de proteção e defesa dos 

consumidores. Pode-se citar o Código Comercial de 1840 e a evolução de ações de 



   

suporte aos consumidores, como os movimentos de iniciativa popular nos anos de 1930 

e 1950, que embora relacionados à falta e ao alto preço dos produtos já traziam noções 

básicas de proteção aos consumidores. 

O fato mais significativo dos anos de 1960 nesse apoio foi a decretação da Lei 

Delegada n.º 4 de 1962, que vigorou até 1998 e visava assegurar a livre distribuição de 

produtos. 

A década de 1970 contemplou  um marco no país. Em 1976, pelo Governo do 

Estado de São Paulo foi criado  o primeiro órgão público de proteção ao consumidor que 

recebeu o nome de  Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, mais conhecido como 

PROCON. Também nessa década houve a promulgação e implementação de normas 

direcionadas aos segmentos de alimentos (Decreto-lei 986/69), saúde (Decreto-lei 

211/70) e habitação (Lei 6649/79 – locação e 6676/79 – loteamento), conforme 

mostram SILVA (2000) e Rodrigues (2003).  

Os anos de 1980 foram marcados por transformações políticas e pelos planos 

econômicos, com intensa participação popular nas questões envolvendo consumo, tendo 

sido constituídos em 1987 o IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e em 

1989 a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB - São Paulo. (PAIXÃO 2002) 

No início dos anos de 1990 foi sancionada a Lei 8.078,  conhecida como Código de 

Defesa do Consumidor. Um pouco antes, em dezembro de 1.989, o então Centro de 

Estudos e Pesquisas da Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, 

em parceria com o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

Econômicos) iniciou o Projeto Cesta Básica PROCON-DIEESE com o objetivo de 

oferecer, diariamente ao consumidor paulistano, das diversas regiões da cidade, 

informações sobre os preços praticados e suas variações bem como, a relação de 

supermercados e seus respectivos endereços, onde pudessem ser adquiridos os 

produtos da Cesta Básica – CB pelo menor valor. (CARRASCO, 2014) 

A Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP (2015), fundada em 1924, criou o 

Campus Guarujá no ano de 1.999. Desde então, tem expandido suas atividades em 

Guarujá e região, abrangendo as áreas de ensino; pesquisa e extensão. Inúmeras 

pesquisas e Grupos de Pesquisas foram instalados desde a instalação do Campus, 

destacando-se algumas de caráter permanente, como o Índice do Custo de Vida – ICV – 

UNAERP; Cesta Básica Nacional – CBN UNAERP e Cesta Básica – CB – UNAERP.  



   

A cidade de Guarujá, importante polo turístico do litoral sul do estado de São 

Paulo, com aproximadamente 303.376 habitantes, conforme a Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados – Fundação Seade (2015), não possuía estudos 

socioeconômicos que levassem ao significado do valor da CB e da sua importância para 

a população e empresários. 

A partir de contatos junto a órgãos públicos e privados da cidade de Guarujá 

observou-se a necessidade da determinação do valor da CB, com os principais objetivos 

de informar a população e turistas e de se comparar os valores da CB com os valores da 

CB da capital de São Paulo.    

Em entrevistas informais e manifestações de usuários, observava-se que havia na 

mídia uma dúvida sobre os valores da CB da cidade de Guarujá; que talvez fossem 

superiores aqueles praticados na capital do estado de São Paulo, fato que poderia 

causar desconfiança do turista junto ao meio empresarial de Guarujá. 

 

2. OBJETIVOS. 

A necessidade de compreensão da evolução dos preços da CB em Guarujá é que 

motivou a realização desta pesquisa que apresenta dois principais objetivos: 

a) Estimar o valor da CB da cidade de Guarujá; 

b) Comparar os preços da CB de Guarujá com os preços da CB do Distrito de 

Vicente de Carvalho e da Grande São Paulo. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.  

3.1. CB – Pesquisa aplicada pelo PROCON/DIEESE. 
 
 
A pesquisa sobre o valor da CB é realizada e aplicada pelo convênio 

PROCON/DIEESE na cidade de São Paulo.  

A variação de preços tem sido usada como indicador econômico em órgãos 

públicos, associações, sindicatos, bancos e empresas de consultoria, ultrapassando as 

fronteiras do objetivo inicial e propiciando comparações de dados e análises 

econômicas.  

 



   

3.2. CB UNAERP. 

 Os cálculos para a determinação do valor da CB UNAERP foram iniciados no ano 

de 2006, com a participação de alunos e professores da UNAERP Campus Guarujá e 

aplicados na cidade de Guarujá.    

 

3.3. Cidade de Guarujá - geografia e características do município. 

 

A cidade de Guarujá dista aproximadamente 100 km da cidade de São Paulo e 

localiza-se na Ilha de Santo Amaro, no litoral do estado de São Paulo a 23º e 59’ de 

latitude sul e 46º e 15’ de latitude oeste. Separada do continente pelo canal de Bertioga, 

e da Ilha de São Vicente pelo estuário de Santos; limita-se ao norte com a área 

continental de Santos e com o Município de Bertioga; ao sul e a leste com o Oceano 

Atlântico; a oeste com a Ilha de São Vicente, município de Santos. (ESCODA, 2014) 

A área territorial é de 143 Km2, sendo 124 Km2 de área urbana e 19 Km2 de área 

considerada como área rural. O clima predominante é o Tropical Chuvoso de Floresta, 

com temperaturas anuais variando entre 15ºC e 25ºC; com estação chuvosa no verão e 

mais seca no inverno. No entanto é comum no período de verão a ocorrência de 

temperaturas de até 40ºC. 

Conforme informações da Fundação SEADE (2014) o município de Guarujá tem o 

PIB per capita de R$ 15.466,83, sendo que a maior parte do PIB de Guarujá é gerada 

através do setor de serviços.  

Segundo informações da Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 

(2014), a cidade de Guarujá representa cinquenta por cento da movimentação do Porto 

de Santos, o maior da América Latina e do hemisfério sul. Seu entroncamento e posição 

comercial com as cidades da região da Baixada Santista é relevante na cadeia logística 

e da competitividade mundial. A cidade de Guarujá atua na conhecida “margem 

esquerda” do Porto Metropolitano de Santos-Guarujá.  

 

 

3.2. Histórico da CB PROCON/DIEESE. 



   

Em dezembro de 1989, o então Centro de Estudos e Pesquisas da Secretaria de 

Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, em parceria com o DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos) iniciou o Projeto 

CB PROCON-DIEESE. O principal objetivo era oferecer ao consumidor paulistano um 

instrumento auxiliar para a determinação de compras mais racionais do ponto de vista do 

preço, permitindo-o ter uma visão mais clara da incidência de cada produto sobre seu 

orçamento doméstico. 

A Cesta Básica foi definida a partir de dados dos hábitos de uma família com 

renda média de 10,3 salários mínimos e composta de 4 pessoas que compram em 

supermercados: alimentos, material de limpeza doméstica e higiene pessoal. Este perfil 

foi traçado a partir de dados obtidos da Pesquisa de Orçamento Familiar de São Paulo 

(POF) e das Pesquisas de Consumo Alimentar no Município de São Paulo (DIEESE), 

resultando na definição de 31 produtos: 22 de alimentação, 4 de limpeza doméstica e 5 

de higiene pessoal bem como, as quantidades de cada um, conforme a Tabela 1.  

 

 

 

Tabela 1 – CB, Produtos, Quantidade, Peso histórico. 

Produto Quantidade * Peso Histórico (%)** 

Alimentação   78,09  

Arroz - tipo 2 (pct. 5  kg) 3 8,22 

Feijão carioca (pct. 1  Kg) 4 2,66 

Açúcar refinado (pct. 5  Kg) 2 1,53 

Café em pó torrado e moído (ptc. 500  g) 3 6,29 

Farinha de trigo (pct. 1  Kg) 3 1,85 

Farinha de mandioca torrada (pac. 500  g) 1 0,59 

Batata (Kg) 4 1,21 

Cebola  (Kg) 1 0,48 

Alho (Kg) 0,2 1,96 

Ovos brancos (dz) 3 2,87 

Margarina (pote c/ 250  g) 4 1,71 

Extrato de tomate (emb. 350-370  g) 2 1,92 

Óleo de soja (900 ml) 5 3,19 

Leite em pó integral (pct. 400  g) 3 5,88 

Macarrão c/ ovos (pct. 500  g) 4 2,83 

Biscoito maisena (pct. 200  g) 4 2,32 

Carne de primeira (Kg) 3 10,14 



   

Carne de segunda s/ Osso (Kg) 4 7,65 

Frango resfriado inteiro (Kg) 5 9,22 

Salsicha avulsa (Kg) 0,5 2,21 

Linguiça fresca (Kg) 0,3 1,45 

Queijo mussarela fatiado (Kg) 0,5 1,85 

  

Limpeza Doméstica   11,19  

Sabão em pó (pac. 1Kg) 4 4,81 

Sabão em barra (unid.) 15 4,32 

Água sanitária (l L) 2 1,08 

Detergente Líquido (emb. 500ml) 2 0,99 

  

Higiene Pessoal   10,72  

Papel higiênico fino branco (pct. 4 unid.) 3 3,20 

Creme dental (tubo 90g) 4 1,81 

Sabonete (unid. 90 g) 10 2,02 

Desodorante spray (emb. 90-100ml) 2 1,92 

Absorvente aderente (pac. 10 unid.) 1 2,40 
(*) Unidade do produto que integra o valor da cesta. 
(**) Quanto – em (%) o preço do produto interfere no valor total da cesta (em média). 
Fonte: PROCON/DIEESE (2003) 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS PARA A ELABORAÇÃO DA PESQUISA DA CB – 

UNAERP EM GUARUJÁ.  

 

A técnica para a pesquisa de mercado para a obtenção de informações foi 

apoiada nas orientações de LAKATOS E MARCONI (2010). 

 

4.1. Procedimentos para a aplicação da pesquisa CB – UNAERP. 

O valor da CB foi determinado a partir de levantamento de preços de 31 (trinta e 

um) itens especificados pelo convenio PROCON/DIEESE, conforme a Tabela 1.  

A pesquisa dos preços é aplicada no início de mês;  as médias foram calculadas 

com o uso de planilhas Excel. As informações foram analisadas e comparadas com os 

valores da CB obtidos no centro e orla da cidade de Guarujá; do Distrito de Vicente de 

Carvalho e da cidade de São Paulo. 

 

 4.1.1. Local de aplicação da pesquisa. 



   

A pesquisa é aplicada na cidade de Guarujá, município localizado a 100 km. da 

grande São Paulo, sendo que foram consideradas duas áreas de referência: centro e 

orla e o Distrito de Vicente de Carvalho. 

A metodologia foi especificada no sentido de se obter o fluxo normal de 

moradores e de turistas para as compras nos supermercados instalados nessas áreas. 

 

4.1.2. Número e distribuição dos supermercados. 

A cidade de Guarujá conta uma ampla rede de supermercados e atacados e  

próximos, sendo que as principais redes de varejo do Estado de São Paulo têm filiais na 

cidade. A pesquisa é realizada em sete estabelecimentos, sendo três na região 

centro/orla e três no Distrito de Vicente de Carvalho. 

 

             5. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 

Conforme pode ser verificado na Tabela 2 o valor da CB na cidade de Guarujá – 

centro e orla –  foi de R$ 388,12; em Vicente de Carvalho foi de 371,53, sendo a média 

anual, menor em 4,29%. Em todos os meses o valor da CB de Vicente de Carvalho foi 

menor do que o valor da CV de Guarujá – centro e orla. A menor diferença de preços foi 

observada no mês de setembro, com 2,69%. A maior diferença entre os valores foi no 

mês de outubro, atingindo 5,93%.  

Comparando-se os valores da CB entre a média da cidade de Guarujá e os 

valores da Grande São Paulo, a diferença média foi de 5,06% correspondendo a 

diferença a menor para a cidade de Guarujá, cujo valor médio foi de R$ 379,83. A 

Grande São Paulo registrou o valor de R$ 400,14.  

A menor diferença entre os valores da CB entre Guarujá e Grande São Paulo foi 

registrada no mês de agosto, com 3,05%. A maior diferença foi no mês de maio, com 

6,64%.  

A cidade de Guarujá apresentou o menor valor da CB durante o ano de 2014 em 

relação ao valor da CB da Grande São Paulo.  

O distrito de Vicente de Carvalho apresentou o menor valor da CB quando 

comparado a CB de Guarujá (centro e orla).  



   

 

 

 

      Tabela 2. CB UNAERP, Guarujá, Vicente de Carvalho, Grande São Paulo,  

                  Valor R$; Ano de 2014, Meses, Diferença (%). 

 

 
Regiões/ 
Meses 

A 
Guarujá 
(centro e 

orla) 

B 
Vicente 

de 
Carvalho 

A-B 
 

Diferença            
(%) 

 

C 
Grande São 

Paulo 

D 
Guarujá 
(média) 

C-D 
Diferença 

(%) 
 

Janeiro 371,28 353,61 4,76 379,80  362,45 4,57 

Fevereiro 372,66 354,60 4,85 377,90 363,63 3,78 

Março 380,99 358,69 5,85 393,37 369,84 5,98 

Abril 388,44 365,42 5,93 409,53 376,93 7,96 

Maio 389,60 370,87 4,81 407,28 380,24 6,64 

Junho 391,55 372,56 4,85 405,56 382,06 5,79 

Julho 392,15 375,20 4,32 407,86 383,68 5,93 

Agosto 385,26 372,17 3,40 390,63 378,72 3,05 

Setembro 389,11 378,66 2,69 399,59 383,89 3,93 

Outubro 391,25 379,05 3,12 399,26 385,15 3,53 

Novembro 396,21 381,57 3,70 408,11 388,89 4,71 

Dezembro 408,99 395,98 3,18 422,84 402,49 4,81 

Média 388,12 371,53 4,29 400,14 379,83 5,06 

 

  

 Observando-se a Tabela 3, é possível verificar que o aumento médio de preços 

durante o ano de 2014 foi de 11,04%, sendo que o valor da CB passou de R$ 362,45, na 

cidade de Guarujá; para R$ 402,49. Esse acréscimo de preços foi acima da inflação. 

Conforme mostraram Barco; Oliveira, Jesus e Ulbanere (2015), dentre os índices de 

preços estudados e aplicados pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP – 

Campus Guarujá, o indicador de inflação conhecido como IPC FGV foi o mais elevado, 

no ano de 2014, alcançando 6,86% e o ICV UNAERP atingiu 5,18%. O indicador mais 

baixo referente ao ano de 2014, dentre os estudados, foi o IGPM FGV, com 3,67%.  

 Essa comparação é relevante, pois destaca que os preços dos produtos da CB – 

na média, sofreram acréscimos muito superiores aos índices de inflação, como são os 

casos pontuais do feijão carioquinha (40,84%); farinha de mandioca (15,33%); batata 

(87,80%); carne de segunda (31,50%), etc.  



   

 Entretanto; outros produtos tiveram uma redução nos preços, como é o caso do 

açúcar refinado (-3,56%); ovos brancos (-34,56%); biscoito maizena (-9,45%), etc.  

  

 

 

 

 

 
Tabela 3 – Cesta Básica – CB UNAERP Guarujá;  Identificação dos preços 
 dos produtos, Valores em R$, Janeiro e Dezembro, 2014, Diferença (%). 
 

Variação (%) da CB de Janeiro a Dezembro de 2014 

 Alimentos  Peso/ 
Quantidade 

Jan/14 
R$ 

Dez/14 
R$ 

Diferença 
(%) 

Arroz - tipo 2 (pac.5 Kg)  3 6,30 7,00 11,11 

Feijão carioquinha (pac. 1 Kg.)  4 14,47 20,38 40,84 

Açúcar refinado (pac.1 Kg.)  2 3,09 2,98 -3,56 

Café em pó  (pac. 500gr.)  3 17,37 17,77 2,30 

Farinha de trigo (pac.1kg)  3 7,06 7,11 0,71 

Farinha de mandioca (pac.500g)  1 2,61 3,01 15,33 

Batata (kg.)  4 7,05 13,24 87,80 

Cebola (kg.)  1 2,06 2,13 3,40 

Alho (kg.)  0,2 1,60 2,00 25,00 

Ovos branco (dz)  3 12,18 7,97 -34,56 

Margarina (250 gr.)  4 9,78 9,31 -4,81 

Extrato de tomate (emb.350) 2 4,63 3,97 -14,25 

Óleo de soja (900 ml)  5 13,44 12,80 -4,76 

Leite em pó integral (emb.400)  3 21,48 22,94 6,80 

Macarrão c/ovos (pac.500gr.)  4 9,17 6,32 -31,08 

Biscoito maizena (pac.200gr.)  4 8,04 7,28 -9,45 

Carne de primeira (kg.)  3 64,70 70,60 9,12 

Carne de segunda (kg.)  4 40,99 53,90 31,50 

Frango resfriado inteiro (kg.)  5 19,60 20,70 5,61 

Salsicha avulsa (kg.)  0,5 3,28 3,36 2,44 

Linguiça fresca (kg.)  0,3 3,00 3,43 14,33 

Queijo muzzarela fatiado (kg.)  0,5 9,67 9,07 -6,20 

Limpeza doméstica  
   Sabão em pó (emb. 1kg )  4 15,50 21,71 40,06 

Sabão em pedra (unid.)  15 15,87 16,91 6,55 

Água sanitária ( l.)  2 3,00 3,14 4,67 

Detergente (emb.500ml.)  2 2,42 2,48 2,48 



   

Produtos de higiene   
   Papel higiênico fino branco (pac.4 

unid.) 3 8,40 13,79 64,17 

Creme dental (tubo 90gr.)  4 5,25 5,39 2,67 

Sabonete (emb.90-100 gr.)  10 9,15 10,04 9,62 

Desodorante spray (emb.90-100 ml.)  2 19,08 19,20 0,63 

Absorvente (pac. 10 unid) 1 2,21 2,70 22,17 

Total  362,45 402,49 11,04 

 

 

6. CONCLUSÕES.  

Conforme a metodologia aplicada para a elaboração desta pesquisa foi possível 

calcular os valores das CB da cidade de Guarujá. Durante o ano de 2014, os valores 

obtidos nos mercados do centro e orla alcançaram R$ 388,12; enquanto que no Distrito 

de Vicente de Carvalho os valores foram os mais baixos, alcançando na média anual, o 

valor de R$ 371,53; inferior em 4,29% valor da CB de Guarujá – centro e orla.  

A Grande São Paulo registrou o maior valor da CB, alcançando R$ 400,14, 

enquanto a CB de Guarujá atingiu R$ 379,83, portanto, 5,06% inferior. 

O Distrito de Vicente de Carvalho apresentou o menor valor da CB: R$ 371,53.  
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