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Rio Verde, 22 de Setembro de 2022. 

RELATORIO DA PESQUISA DE PREÇO DE CESTA BASICA – SETEMBRO/2022 

Total de itens pesquisadas: 35 

Data da Pesquisa: 19/09/2022 A 22/09/2022 

Estabelecimentos: 13 

 Foi realizada uma pesquisa de preços de itens de gênero alimentício, 

higiene pessoal e limpeza onde englobou 13 estabelecimentos comerciais de diversos 

bairros.  

Segue abaixo os 05 (cinco) produtos que mais apresentaram variação 

entre o menor e maior preço encontrado no mês de SETEMBRO de 2022. 

PRODUTO Quant. Menor Preço 
Maior 

Preço 
Variação 

SABONETE 90 G 
R$ 0,85 R$ 5,99 604,7% 

PAPEL HIGIÊNICO PCT 4 UNID 
R$ 1,59 R$ 6,99 339,6% 

AMIDO DE MILHO 500 G 
R$ 3,51 R$ 13,99 298,6% 

PEPINO KG 
R$ 1,89 R$ 6,99 269,8% 

SABÃO EM PÓ CX 1 KG R$ 4,99 R$ 17,99 260,5% 
 

Somando-se os preços das 13 cestas básicas, encontramos uma 

média de R$ 233,27 Sendo que o maior valor encontrado é de R$ 268,97 e o menor 

valor de R$ 182,12, porém o consumidor deve levar em consideração os itens não 

encontrados.   

 

Somando-se os maiores preços pesquisados, encontramos o valor de 

R$ 344,69, e somando os menores valores pesquisados encontramos um valor de R$ 

162,45 o que acarreta em uma economia de R$ 182,24. 

 

Foi feito também o comparativo de preço entre os meses de agosto e 

setembro de 2022, onde verificamos uma diminuição média de 0,74% no valor dos 

produtos, onde o preço médio (somando todos os itens) do mês de setembro é de R$ 

233,27, já no mês de agosto é de R$ 235,00.  

 

Recomenda-se ao consumidor a pesquisa dos preços de cada item 

que compõe a cesta básica, pois é grande a variação de preço de um estabelecimento 

para o outro, como mostra o relatório, e ainda que observe prazo de validade, 

fabricação, origem, estado e se estão próprios para o consumo.   
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OBS: Os produtos podem sofrer alteração de preço a qualquer momento. 
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DIEGO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO 

Matrícula: 300.3882 / Gerente de Pesquisa 

 


