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O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS RELATIVOS DOS PRODUTOS COMPONENTES DO 
CESTO DE PRODUTOS BÁSICOS DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA – RS. José Ricardo 
Libardoni dos Santos, Washington Luís Silveira da Silva, Ana Paula Alf (Núcleo de Pesquisa 

Econômicas e Administrativas; Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas – UNICRUZ) 
O objetivo da pesquisa foi observar o comportamento dos preços relativos dos produtos componentes do cesto de 
produtos básicos no município de Cruz Alta entre dezembro de 2000 e agosto de 2002, através do cálculo da taxa de 
crescimento geométrica. A estrutura dos produtos componentes da cesta básica foi baseada na Pesquisa de 
Orçamento Familiar (POF) de 1994 que contempla o consumo de famílias de quatro pessoas em média e que 
recebem uma renda de até cinco salários mínimos. A coleta de preços dos cinqüenta e quatro produtos que compõem 
a cesta foi realizada quinzenalmente em armazéns, padarias, açougues e supermercados no centro e nos bairros do 
município. Para analisar o comportamento dos preços relativos dos preços ao longo do tempo foi calculada a média 
móvel trienal de cada um dos produtos e, posteriormente calculado o logaritmo neperiano utilizando-se a seguinte 
fórmula: Lnx = ln (média móvel trienal do produto x). Após a transformação dos preços em logaritmo, foi calculada 
a análise de regressão através da seguinte equação: Yx = Apx

lnx. Os resultados apontaram uma taxa de crescimento 
geométrica do valor da cesta básica no período de 2,04 %, sendo que entre os produtos que apresentaram as maiores 
taxas e contribuíram, consequentemente, para a elevação do valor da cesta básica no período, se destacaram o 
seguintes: Feijão preto 7,74 %; Creme dental 6,41 %; Maionese 6,31 %, cigarro 3,57 % e; arroz 3,47 %. Entre os 
produtos que apresentaram as menores taxas e, consequentemente, contribuíram para amenizar a elevação no valor 
da cesta básica, se destacaram os seguintes: Lâmina de barbear –4,32 %; Cenoura –3,26 %; Laranja –1,54%; Mamão 
–0,96%; Alface –0,87% e Batata –0,78% (PIBIC – UNICRUZ). 
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