Julho
2018

ÍNDICE IPJAB DO CUSTO DA CESTA BÁSICA – JABOTICABAL
Julho de 2018
No mês de julho de 2018, o custo da cesta básica de Jaboticabal foi de R$787,71.
Este valor corresponde ao consumo médio de uma família de 4 pessoas, cuja
renda mensal varia entre zero e 10 salários mínimos. Nesta cesta base, os
produtos que mais contribuem para sua formação são: carnes de primeira e de
segunda, leite, refrigerante e arroz, conforme ilustrado pela tabela abaixo:

Considerando as três categorias que compõe a cesta: alimentos, higiene e
limpeza, os valores para cada categoria no mês de julho de 2018 são:
Participação no Custo da Cesta Básica - Categorias
Categorias

Custo Mensal (R$)

Participação (% )

Alimentos

625,75

79,44%

Higiene

94,74

12,03%

Limpeza

67,22

8,53%

TOTAL

787,71

100%

Desmembrando os valores da cesta básica em classes de renda os valores são:
Participação no Custo da Cesta Básica - Classes de Renda
Classes (Salário Mínimo)

Custo Mensal (R$)

Famílias 0 a 2 S.M.

505,33

Famílias +2 a 5 S.M.

863,20

Famílias +5 a 10 S.M.

1.070,33

Custo Geral (0 a 10 S.M.)

787,71

Sendo Julho/2018 o primeiro levantamento realizado, no próximo mês,
Agosto/2018, será possível mensurar o aumento ou diminuição do custo.

O ÍNDICE
O Índice IPJAB do Custo da Cesta Básica surgiu pela inciativa do Instituto de
Pesquisas de Jaboticabal com o propósito de auxiliar a população com
informações a respeito do custo de vida no município de Jaboticabal/SP. O Índice
mede, mensalmente, a variação dos preços de 41 produtos que compõem uma
cesta básica típica consumida pela população. A cesta básica padrão
considerada para o Índice representa o consumo médio de uma família de 4
pessoas, cuja renda mensal varia entre zero e 10 salários mínimos.
Os produtos da cesta estão distribuídos em 3 categorias: 27 itens de
alimentação, 6 itens de higiene pessoal e 8 itens de limpeza, totalizando 106
marcas para todos os itens, sendo estas as mais comuns entre os
supermercados participantes do levantamento. Sete supermercados são
visitados quinzenalmente para a pesquisa. São eles: Savegnago, Dia, Cojiba
Nova Comercial, Elzio, Copercana e Deberaldini. Os valores relativos a cada
supermercado não serão divulgados por questões técnicas.
A divulgação da variação do Custo da Cesta Básica das famílias utilizará a
segmentação de renda entre zero e 10 salários mínimos (variação mais ampla),
entre zero e 2 salários mínimos, entre 2 e 5 salários mínimos, e entre 5 e 10
salários mínimos. A perspectiva a longo prazo é a geração de um banco de
dados que permitirá um histórico comparativo deste índice inflacionário para o
município de Jaboticabal/SP, permitindo uma análise da conjuntura econômica,
além de outros fatores.
Os levantamentos de preços serão realizados in loco junto aos supermercados,
quinzenalmente, nas primeiras e terceiras semanas de cada mês. Os preços
médios em reais serão calculados pela média aritmética das coletas feitas em
cada mês. Já a variação dos preços em porcentagem será calculada pela média
geométrica das coletas.

O INSTITUTO
O Instituto de Pesquisas de Jaboticabal – IPJAB é uma instituição de pesquisas
vinculada à Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios de Jaboticabal
– ACIAJA. Tem seus trabalhos coordenados por pesquisadores da Universidade
Estadual Paulista – Unesp de Jaboticabal/SP, e conta, ainda, com o apoio de
empresas parceiras para o desenvolvimento de suas atividades

Jaboticabal/SP, 02 de agosto de 2018.
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