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INTRODUÇÃO: 
 A cesta básica é um indicador muito importante para sociedade, pois, nela contem os 
valores dos itens básicos para uma pessoa sobreviver. 
       Sabendo disso em 1993 o Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências 
Econômicas, Administrativas e Contábeis (CEPEAC) da Faculdade de Ciências 
Econômicas, Administrativas e Contábeis (FEAC) da Universidade de Passo Fundo 
(UPF), realizou uma pesquisa de orçamento familiar (POF) no município de Passo 
Fundo/RS, onde foi identificado, analisado e estudado o hábito de consumo de 152 
famílias. Com base nisso, em 1994, foi elaborada a cesta básica de consumo de uma 
família padrão de Passo Fundo. Estudo mensal que neste ano completa 24 anos de 
análise de preços das famílias passofundense. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
ELEMENTOS DE LEITURA DE REALIDADE/DIAGNÓSTICO (FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA) 
A região abrangida pela Universidade de Passo Fundo tem forte tradição agrícola e um 
desenvolvimento industrial ainda incipiente quando comparado com outras regiões do 
Estado, notadamente as regiões Metropolitana e da Serra. Na atividade agrícola, parte 
da região apresenta características de alta produtividade na produção de grãos. 
Porém, ao se avançar para as regiões de terras não mecanizáveis mais ao norte, se 
vivencia a presença marcante de pequenas propriedades ainda baseada na produção 
de grãos, sem condições de competir com os grandes empreendimentos rurais. Apesar 
disso, existem exemplos incipientes e promissores de reestruturação da atividade 
produtiva nestas pequenas propriedades, especialmente na produção leiteira, de 
suínos e agroindústrias. São exemplos que precisam ser multiplicados. 
(OBSERVATÓRIO SÓCIOECONÔMICO, 2013). Na atividade industrial, destaca-se o 
segmento metal mecânico e, em algumas regiões, a produção têxtil. São atividades de 
baixa complexidade e tecnologia básica e, por isso mesmo, com baixo valor 



 

adicionado. O setor de serviços tem como destaques os serviços médicos e de ensino 
superior em Passo Fundo. O setor de serviços é fortemente baseado em comércio 
varejista e serviços básicos para atendimento de necessidades da própria população 
local. Assim, esta pesquisa possui como balizamento fundamental, a informação da 
população passofundense sobre a evolução dos preços dos produtos da cesta básica 
de forma indicativa para comportamento de consumo. 
A discussão dos materiais e métodos utilizados na análise da evolução dos preços 
(pesquisa empírica levando em consideração o perfil médio de consumo das familias 
pesquisadas) demonstra as principais características envolvidas na busca da solução do 
problema central, que é a busca da análise de evolução do Índice de Preços ao 
Consumidor de Passo Fundo/2017 (mais especificamente a evolução da cesta básica de 
produtos básicos consumido pela família passofundense. Este trabalho é um estudo 
descritivo de metodologia quantitativa que busca analisar perfil de consumo e escolha 
do consumidor frente as possibilidades de consumo dos produtos considerados 
básicos pela pesquisa envolvida. 
 Verificou-se que o custo dos produtos que compõem a cesta básica de uma família 
típica passo-fundense apresentou uma queda de 0,40% no mês de junho de 2017, 
quando comparado com os preços médios praticados no mês de maio de 2017. No 
mês de maio, foram necessários R$ 798,15 para a aquisição da cesta, ao passo que em 
junho o custo foi de R$ 794,96 o que representa uma queda de R$ 3,19 por cesta. 
Observa-se que a evolução do custo da cesta básica passo-fundense neste período 
apresentou uma queda de 5,95%, passando de R$ 845,24 em junho de 2016 para R$ 
794,96 em junho de 2017, ou seja, uma queda de R$ 50,28. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O Índice de Preços ao Consumidor calculado no município de Passo Fundo, possibilita 
uma analise da evolução do poder de compra da população. Bem como aos 
acadêmicos em geral uma ampla base de dados desde o período de julho de 1994, 
para o desenvolvimento de trabalhos e pesquisas. E ainda, proporciona a população 
passofundense, um conhecimento sobre as variações dos preços dos produtos, 
permitindo que o indivíduo possa substituir um produto, caso este apresente 
elevações em seu preço.      
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


