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RESUMO 

A economia brasileira tem se apresentado desde o início Plano Real como uma 

economia estabilizada, não obstante, ainda há variações nos preços, fruto de algum 

nível de inflação, principalmente no atual cenário de crise econômica. Este trabalho 

objetiva compreender a origem da criação de uma “cesta básica”, sua composição e 

valores para a cidade de Marília-SP. Para isto, será realizada pesquisa bibliográfica e 

na base de dados do Dieese/PROCON. Para o município de Marília, os dados serão 

calculados com pesquisa direta aos estabelecimentos comerciais (supermercados) 

utilizando-se a composição da cesta básica do PROCON. A pesquisa será feita 

mensalmente, (3ª semana do mês) em 5 supermercados da cidade distribuídos pelas 

várias regiões. Para efeito de cálculo será computado sempre o preço da marca mais 

barata dentro das especificações do produto. Objetiva-se assim uma pesquisa 

empírica com análise dos dados. Como resultado pretende-se um maior 

conhecimento sobre o custo da cesta básica local e, bem como, a divulgação para a 

sociedade local constituindo-se em importante atividade de extensão. Até o momento 

verificou-se que de agosto de 2015 a agosto de 2016 houve um aumento médio de 

18,49% na cesta pesquisada, sendo os principais responsáveis o feijão, arroz e ovos, 

produtos fundamentais para o brasileiro. 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos grandes problemas da economia brasileira é controlar a inflação. Para 

o estudo desta é necessário conhecer as várias explicações e teorias sobre inflação 

(Bresser-Pereira, 1996). 

A década de 1980 constitui-se em período de planos econômicos e novas 

explicações (Rego, 1986), na década de 1990 o combate foi feito por meio do Plano 

Real considerando-se um componente inercial mas também as explicações 

ortodoxas.  

Dois instrumentos importantes para avaliar custo de vida no Brasil é o 

acompanhamento do custo da cesta básica, e a inflação de acordo com a sua variação 

mensal e expectativa de rompimento da meta estabelecida pelo governo federal. 

A cesta básica nacional foi defina pelo Decreto lei 399 de 1938, vigorando ainda 

hoje .Esta cesta seria suficiente para o sustento e bem estar de um trabalhador em 

idade adulta, contendo quantidades balanceadas de proteínas, calorias, ferro cálcio e 

fósforo. 



Apesar de não ser uma cesta expressiva do consumo de uma família, faz-se 

importante analisar que em um período de 11 anos (abril de 2002 a janeiro de 2016) 

teve um aumento 215,79% e o salário mínimo de 340%, justificando sua utilização 

como indicativo do custo de alimentação. 

Não obstante a existência desta cesta que tem como objetivo analisar o custo 

da cesta estabelecida pelo DIEESE e pelo PROCON calculam o preço de uma cesta 

mais completa. A cesta básica do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos) /PROCON foi criada em 1990 com o objetivo de 

representar o gasto de uma família média com 4 pessoas. È composta por 31 

produtos, 22 de alimentação, 4 de limpeza e 5 de higiene 

 

OBJETIVOS 

O objetivo Geral do presente trabalho é pesquisar mensalmente o valor da cesta 

básica no município de Marília-SP tendo como referência a cesta básica do 

Dieese/PROCON; 

Como objetivos específicos apresentam-se: Compreender as questões relacionadas 

ao custo de vida do brasileiro; Compreender a metodologia de cálculo da cesta básica 

do PROCON;  

 

METODOLOGIA 

A pesquisa constitui-se em análise bibliográfica de forma dedutiva e pesquisa 

primária de dados nos supermercados de Marília. Para a pesquisa dos preços 

selecionou-se 4 supermercados distribuídos em várias regiões da cidade e 

compreendem grande percentual de compras da população local.  

A pesquisa será realizada sempre na 3ª semana do mês para que os dados 

possam ser divulgados no início do mês subsequente. Será levantado sempre o 

menor preço obtendo-se um comparativo entre os vários supermercados (que serão 

identificados por números ou letras) e entre os produtos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa, já realizada desde início de 2015 tem trazido a possibilidade de 

comparação de preços e índices de variações nestes. A seguir apresenta-se o valor 

da cesta calculado no mesmo período em um intervalo de 12 meses. 

 



Tabela 1 – Evolução dos preços nos supermercados pesquisados 2-16/2015 

COMPARATIVO DE PREÇOS ENTRE SUPERMERCADOS 

SUPERMERCADO PREÇO AGOSTO/2015 PREÇO AGOSTO/2016 VARIAÇÃO 

A  R$ 373,01   R$ 421,64   R$ 48,63  

B  R$ 380,10   R$ 450,13   R$ 70,03  

C  R$ 400,03   R$ 469,01   R$ 68,98  

D  R$ 392,01   R$ 484,40   R$ 92,39  

E  R$ 395,95   R$ 474,86   R$ 78,91  

MÉDIA  R$ 388,22   R$ 460,01   R$ 71,79  
 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os preços foram pesquisados nos dias 22 e 23 de agosto de 2015 e no dia 29 

de agosto 2016 nos 5 principais supermercados da cidade de Marília, divididos pelas 

diversas regiões geográficas da mesma. 

Verificou-se um aumento médio de 18,49% de agosto a agosto, percentual este 

maior que a inflação. Desta forma, verifica-se o afirmado por diversas pesquisas que 

os alimentos têm sido os principais causadores da inflação. 

Entre estes destacam-se o feijão com 143%, o arroz com 27,02% e os ovos 

com 80,39%. Para verificar-se a importância deste aumento, verifica-se que enquanto 

o aumento médio da cesta básica foi de 18,49% o do salário mínimo foi 11,68%. 
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