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RESUMO 

Com a alta da inflação nos últimos meses, entender e analisar a evolução de preços 

de uma cesta de produtos básicos para uma família passa a ser fundamental. 

Compreender os fatores que influenciam as altas nos alimentos e difundir tal 

conhecimento passou a ser um desejo dos discentes do curso de administração. 

Esse projeto tem por objetivo geral estimar o custo da cesta básica do município de 

Volta Redonda, contendo 88 produtos, divididos em três categorias: alimentos, 

limpeza doméstica e higiene pessoal. Como objetivos específicos tem-se: 

acompanhar bi-semanalmente os preços dos produtos da cesta básica; divulgar o 

custo mensal da cesta básica; estimar mensalmente as variações de preços; 

analisar o comportamento dos preços dos produtos da cesta básica; e criar um 

banco de dados a ser utilizado em pesquisas acadêmicas. Como metodologia 

utilizaremos a já adotada, relativa à média dos produtos coletados pelo DIEESE, 

porém, ajustadas à realidade do município em relação às marcas consumidas. 

Como resultados preliminares percebe-se que o salário mínimo estabelecido por lei 

é insuficiente para atender o que consta na Constituição Federal de 1988, pois mais 

de 50% do mesmo é destinado apenas para compra da Cesta Básica.  

 

INTRODUÇÃO 

O projeto tem um importante componente social, ao permitir um melhor 

entendimento e análise de um tema extremamente relevante, principalmente para as 

classes de menor renda: a evolução de preços de uma cesta de produtos básicos 

para uma família da cidade de Volta Redonda. Portanto, seus resultados 

transpassam os limites acadêmicos, tendo relevância para a comunidade local e 

para os formadores de política pública. 

Além da relevância para a sociedade, este projeto tem também relevância 

acadêmica, ao permitir a realização da pesquisa prática, sedimentando o 

aprendizado teórico dos alunos de graduação envolvidos no mesmo, contribuindo 

com a formação e aperfeiçoamento profissional dos discentes. Ressalta-se também 

a importância da criação de um banco de dados extremamente útil para os mais 

diversos tipos de estudo.  

Esta primeira etapa consiste no cálculo do Custo da Cesta Básica de Volta 

Redonda, que é um dos componentes do custo de vida total. Outros componentes 

são: transporte, moradia, educação e entretenimento. A partir do cálculo do custo da 



 

 

cesta básica, objetiva-se ampliar a coleta para os demais itens e avançar, para a 

estimativa do índice do custo de vida de Volta Redonda em 2018. 

Resumidamente, o cálculo do custo da cesta básica é feito da seguinte maneira: são 

coletados vários preços de cada produto (de marcas diferentes) que compõe a cesta 

básica; a seguir calculam-se as médias dos preços de cada produto e as pondera 

pelas respectivas quantidades a serem consumidas. A soma dos custos de todos os 

itens da cesta permite a estimativa de seu custo total. Atualmente, a amostra 

representativa é composta por 8 supermercados. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral estimar o custo da cesta básica do município 

de Volta Redonda, contendo 88 produtos, divididos em três categorias: alimentos, 

limpeza doméstica e higiene pessoal. Como objetivos específicos tem-se: 

acompanhar bi-semanalmente os preços dos produtos da cesta básica; divulgar o 

custo mensal da cesta básica; estimar mensalmente as variações de preços; 

analisar o comportamento dos preços dos produtos da cesta básica; e criar um 

banco de dados a ser utilizado em pesquisas acadêmicas. 

 

METODOLOGIA 

O cálculo do custo da cesta básica de Volta Redonda será estimado utilizando a 

metodologia do DIEESE para cidade do Rio de Janeiro, ajustando-se para as 

marcas consumidas no munícipio. São realizadas coletas bi-semanais, às terças e 

sábados, dos 88 produtos. Para se obter o valor da cesta realiza-se a média de 

preço dos pontos de coleta. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Em janeiro de 1936, no Governo Vargas foi elaborada a Lei n.º 185, regulamentada 

em abril de 1938 pelo Decreto Lei n.º 399, no qual foram estabelecidos os alimentos 

e as respectivas quantidades tomadas como essenciais para o sustento de um 

trabalhador que recebe salário mínimo. De acordo com esse Decreto, denomina-se 

salário mínimo a remuneração devida a todo trabalhador adulto, sem distinção de 

sexo, por dia normal de serviço, capaz de satisfazer as necessidades normais de 

alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte (BRASIL, 1938). 



 

 

Em 1988, a Constituição Federal, em seu artigo sétimo, inciso IV coloca o salário 

mínimo como direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. No inciso, o salário 

mínimo deve ser “capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua 

família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social”. (BRASIL, 1988). 

Segundo o DIEESE (2016), o salário mínimo necessário para a manutenção de uma 

família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.940,24, ou 4,48 vezes o mínimo 

de R$ 880,00.  

Como boa parte da cesta básica é composta por alimentos, que são essenciais à 

sobrevivência do ser humano, mensurar o custo da cesta passa a ser fundamental, 

dado que grande parcela da renda mensal dos indivíduos, em especial do 

trabalhador remunerado pelo salário mínimo, é destinado a ela. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

O DIEESE (2016) afirmou que o curso da cesta para o Rio de Janeiro foi de 

R$439,33, o que representa 54,17% do salário mínimo líquido. Acredita-se que em 

Volta Redonda este valor é superior. Como a coleta de dados do município iniciou-

se em setembro de 2016, acredita-se que em novembro, já poderemos apresentar 

uma comparação com o estado do Rio no CONIC. 
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