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PROJETO DE EXTENSÃO: INFORMATIVO DO CUSTO DA CESTA BÁSICA DE 

SANT’ANA DO LIVRAMENTO 
CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 
 
Acadêmicos: Andressa Perez Chaves, Clovis Pereira Lemos Neto, Leonardo 

Vilagram, Lucimara Oliveira dos Santos, Matheus Iracet Dias, Thamyris Gomez 

Mocellin  

Coordenador do projeto: Carlos Hernán Rodas Céspedes 

 

Este informativo é o resultado de um projeto de extensão da UNIPAMPA levado 

a cabo por seis alunos do curso de Ciências Econômicas e a colaboração dos 

representantes de quarenta e três estabelecimentos comerciais de produtos 

alimentícios da cidade de Sant’Ana do Livramento. O seu propósito é o de estabelecer 

um canal de diálogo entre a universidade e a sociedade santanense, assim como, 

tornar realidade as capacitações dos estudantes na construção de conhecimentos em 

proveito da comunidade.    

 

O acompanhamento periódico do valor da cesta básica resulta importante para 

o cidadão consumidor santanense na medida em que orienta a decisão do seu gasto 

com os produtos que compõem a cesta básica de alimentos. Ao comerciante lhe 

permite estimar a diferença entre o preço cobrado pelos produtos que compõem a 

cesta e o preço médio de cada mercadoria cobrado nos estabelecimentos que 

compõem a amostra. Além disso, o índice do custo da cesta básica permite o cálculo 

da variação do poder de compra do salário mínimo e a estimação dos eventuais 

ganhos ou perdas reais (possibilidade que só será efetiva uma vez concluída a 

próxima edição do informativo, quando será estimada a variação mensal do custo da 

cesta).  

 

O informativo procura seguir as orientações metodológicas utilizadas pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, que 

recentemente, desde 2016, tem ampliado o levantamento do Índice do Custo da Cesta 

Básica para a totalidade das capitais estaduais do país, denotando a sua credibilidade 

e importância. No entanto, nem todas essas orientações puderam ser seguidas em 

função das competências, estrutura e finalidade da respectiva instituição.   
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Dito isto, como pode ser verificado na Tabela 1, no mês de setembro o gasto 

com os produtos da cesta básica em Sant’Ana do Livramento atingiu o valor de R$ 

398,26. Se considerarmos que o salário mínimo no país é de R$ 998,00, então, o 

gasto com os gêneros alimentícios realizados por uma família de quatro componentes 

representou 39,90% do respectivo rendimento.   

 
Tabela 1. Valor da Cesta Básica, Santana do Livramento, 

Setembro-2019 

Produtos Unidade 
de 

medida. 

Gasto em R$ 
setembro/2019 

Tempo 
necessário 

Carne 6,6 kg 139,49 30h44min 

Leite 7,5 lt 23,51 5h10min 

Feijão 4,5 kg 21,23 4h40min 

Arroz 3 kg 8,73 1h55min 

Farinha 1,5 kg 3,91 0h51min 

Batata 6 kg 20,70 4h33min 

Tomate 9 kg 39,43 8h41min 

Pão 6 kg 44,56 9h49min 

Café 600 gr 13,60 2h59min 

Banana 90 unid 39,28 8h39min 

Açúcar 3 kg 7,39 1h37min 

Óleo 900 ml 4,09 0h54min 

Manteiga 750 gr 32,35 7h7min 

Valor Cesta  398,26 87h47min 

 
 

Fica evidente que o maior peso dos produtos no custo da cesta esteve 

representado pela carne, 35%, seguidos pelo pão e pelo tomate, 11,18%, e, 9,90%, 

respectivamente.   

No Rio Grande do Sul, o salário mínimo é classificado por faixas de 

trabalhadores. A Tabela 2, apresenta as cinco faixas, as atividades dos trabalhadores 

compreendidas em cada faixa, e a proporção do gasto com gêneros alimentícios por 

faixa salarial na cidade de Sant’Ana do livramento. 

 
Tabela 2. Gasto estimado com a cesta básica em relação às faixas de salário mínimo 

em  Sant’Ana do Livramento. Setembro, 2019. 

Faixa 

salarial 

Trabalhadores vinculados às atividades: Gasto estimado com 

produtos alimentícios 

em relação à faixa 

salarial. 

R$ 1.237,15 Agricultura e pecuária, indústrias extrativas, 

empregados domésticos, etc. 

32,19% 

R$ 1.265,63 Indústrias do vestuário, calçado, fiação, 

tecelagem, etc. 

31,46% 

R$ 1.294,34 Indústrias do mobiliário, química e 

farmacêutica, comércio, alimentação, etc. 

30,76% 

R$ 1.345,46 Indústria metalúrgica, mecânicas, material 

elétrico, vidros, cerâmica, condomínios 

residenciais, vigilantes, etc. 

29,60% 

R$ 1.567,81 Técnicos de nível médio 25,40% 
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Assim, como pode ser verificado, o gasto com a cesta básica em relação ao 

valor do salário mínimo em nível nacional é maior que a relação entre o valor da cesta 

e as faixas salariais correspondentes ao mínimo salarial no Estado de Rio Grande do 

Sul.  

   

Em termos comparativos, o custo da cesta básica do mês de agosto calculado 

pelo DIEESE em algumas capitais estaduais como São Paulo e Porto Alegre foi: R$ 

481,44, e R$ 469,17 respectivamente. Embora, como neste caso, não devêssemos 

comparar valores de variáveis correspondentes a meses diferentes (ainda não foi 

publicado o valor da cesta básica de setembro nas capitais estaduais), é possível ter 

uma ideia a respeito da diferença entre  o custo da cesta nessas capitais e o valor da 

cesta básica do mês de setembro em Sant’Ana do Livramento, R$ 398,26.   

 

Por outro lado, é possível estabelecer qual é a quantidade de horas de trabalho 

necessária para a aquisição da cesta básica como reportado na Tabela 1. De um total 

mensal equivalente a 220 horas dedicadas ao trabalho, o trabalhador santanense 

remunerado com o salário mínimo em nível nacional (R$ 998,00) teria que dedicar 87 

horas e 47 minutos para adquirir a cesta básica, isto é, aproximadamente 39% do 

tempo trabalhado. Em São Paulo e Porto Alegre, com os dados do mês de agosto, 

essa proporção representa: 106 horas e 8 minutos, e, 103 horas e 25 minutos, 

respectivamente. 

 

Antes de finalizar, devemos expressar que o custo da cesta básica foi calculado 

a partir dos preços médios de cada um dos produtos pesquisados. Não foram 

utilizados os preços mínimos nem os preços máximos. Da mesma maneira, para o 

respectivo cálculo é descartada a influência dos preços de oferta ou de lançamento.  

 

Finalmente, agradecemos a colaboração dos gerentes e proprietários de cada 

um dos estabelecimentos visitados, sem o seu consenso este informativo não seria 

possível. 

 


