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ÍNDICE FAFIBE DO CUSTO DA CESTA BÁSICA DE BEBEDOURO 

Faculdades Integradas Fafibe – Bebedouro-SP 

Índice Fafibe – Julho de 2006 

O Índice Fafibe do custo da cesta básica de Bebedouro, referente a julho de 2006, foi 
de –0,41%. O preço da cesta em junho foi de R$ 313,70 e em julho caiu para R$ 312,41. 
Nas tabelas abaixo, estão os produtos que tiveram os maiores aumentos e as maiores 
quedas de preços. 
 

MAIORES ALTAS                                            MAIORES BAIXAS 

 
Levando-se em conta a importância relativa (peso) de cada produto no Índice, a tabela 

abaixo mostra os cinco produtos que mais contribuíram positivamente e negativamente para 
o Índice Fafibe, em junho. 

 
MAIORES CONTRIBUIÇÕES PARA O ÍNDICE (em pontos percentuais) 

Contribuições Positivas Contribuições Negativas 

Arroz 0,52 pp Tomate -0,24 pp 

Refrigerante 0,17 pp Feijão -0,22 pp 

Iogurte 0,14 pp Leite longa vida -0,16 pp 

Sabão em pó 0,11 pp Lingüiça -0,13 pp 

Frios 0,09 pp Sabonete -0,11 pp 

 
Levando-se em conta as três categorias de produtos que compõem a cesta básica, 

neste mês houve reduções de preços na categoria alimentação, e um aumento nas 
categorias higiene pessoal e limpeza. Como os itens de alimentação têm o maior peso no 
cálculo do Índice, contribuíram para a queda da inflação geral, nesse mês (tabela abaixo). 
 
Índice Fafibe Cesta Básica, variações do preço por categorias de produtos (Jul-2006) 

Categoria Preço junho (R$) Preço julho (R$) Variação julho/junho 

Alimentos 240,98 238,47 -1,04% 

Higiene 34,38 34,52 0,40% 

Limpeza 38,34 39,42 2,83% 

Total da cesta 313,70 312,41 -0,41% 

  
 Desmembrando o Índice Fafibe por classes de renda, tem-se que as famílias com 
renda de zero até 2 salários mínimos pagaram pela cesta em julho R$ 207,73 (redução de -
0,14% em relação a junho), as famílias com renda de mais de 2 até 5 salários pagaram R$ 
337,40 (redução de -0,51%), e as famílias com renda de mais de 5 até 10 salários pagaram 
pela cesta R$ 425,65, também uma redução de –0,25% em relação ao valor pago em junho 
(tabela a seguir). 
 

Produto 
Preço 
Junho 

Preço 
Julho Variação 

Iogurte 2,62 2,82 10,56% 

Arroz 6,39 6,72 8,33% 

Sabão em barra 2,57 3,01 6,54% 

Frios 7,36 7,84 6,13% 

Água sanitária 1,69 1,79 5,87% 

Mussarela 9,33 9,86 5,50% 

Produto 
Preço 
Junho 

Preço 
Julho 

 
Variação 

Tomate 1,22 0,98 -20,73% 

Feijão 2,85 2,56 -6,83% 

Sabonete 0,73 0,70 -6,34% 

Cebola 1,20 1,13 -5,56% 

Lingüiça 6,79 6,44 -4,30% 

Frango 1,84 1,79 -3,21% 
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Índice Fafibe da Cesta Básica, variações do preço por classes de renda (julho-2006) 

Classes de renda 

(salários mínimos) 

Preço junho 

(R$) 

Preço julho 

(R$) 

Variação Jul./jun. 

Famílias 0 a 2 SM 208,03 207,73 -0,14% 

Famílias +2 a 5 SM 339,14 337,40 -0,51% 

Famílias +5 a 10 SM 426,73 425,65 -0,25% 

Índice Geral (famílias 

de 0 a 10 SM) 

313,70 312,41 -0,41% 

 
 A tabela abaixo mostra os valores da cesta básica de Bebedouro, desde o início das 
apurações de preços, em agosto/2005. Nestes 11 meses, o Índice sofreu cinco aumentos e 
seis reduções. Em todo o período, o acumulado do Índice é de 0,34%, ou seja, entre 
agosto/2005 e julho/2006 os preços dos produtos da cesta subiram em média 0,34%. 
 

Índice Fafibe da Cesta Básica – agosto/2005 a julho/2006 

Mês Ago 
2005 

Set 
2005 

Out 
2005 

Nov 
2005 

Dez 
2005 

Jan 
2006 

Fev 
2006 

Mar 
2006 

Abr 
2006 

Maio 
2006 

Junho 
2006 

Julho 
2006 

Valor da 
cesta 
(R$) 

 
311,34 

 
312,63 

 
318,96 

 
323,24 

 
320,90 

 
314,59 

 
315,88 

 
313,70 

 
319,45 

 
314,23 

 
313,70 

 
312,41 

 

Índice 
(%) 

- 0,41 2,03 1,34 -0,72 -1,97 0,41 -0,69 1,83 -1,63 -0,17 -0,41 

 

O que é o Índice Fafibe 
O Índice Fafibe do Custo da Cesta Básica de Bebedouro é um projeto de pesquisa e de 

extensão à comunidade, desenvolvido por docentes e alunos das Faculdades Integradas Fafibe. O 
Índice mede, mensalmente, a variação dos preços de 41 produtos que compõem uma cesta básica 
típica consumida pela população de Bebedouro. 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 básica foram determinados a partir de uma ampla pesquisa 
que identificou os hábitos de consumo da população do Município. 

Os produtos da cesta estão distribuídos em 3 categorias: 27 itens de alimentação (arroz, feijão, 
carne, óleo, leite, açúcar, etc.), 6 itens de higiene pessoal (creme dental, sabonete, papel higiênico, 
etc.) e 8 itens de limpeza (sabão, detergente, etc.). 

Para identificar a variação dos preços dos produtos, oito supermercados pré-selecionados são 
visitados quinzenalmente, e são coletados os preços de várias marcas de cada produto. O número 
total de coletas de preços necessárias para a elaboração do Índice é de 3.776 (118 marcas, 
coletadas duas vezes num mês e duas vezes no outro mês, em oito supermercados). 

Além de divulgar a variação do custo da cesta básica para famílias com renda entre zero e 10 
salários, o Índice Fafibe complementa a análise divulgando também a variação do custo da cesta 
para as famílias com renda de zero a 2 salários, mais de 2 a 5 salários, e mais de 5 a 10 salários 
mínimos. 

Como os preços médios em reais são calculados pela média aritmética das coletas feitas em 
cada mês, é normal que eles não coincidam exatamente com a variação dos preços em 
porcentagem, que é calculada pela média geométrica da coletas. 

 
ÍNDICE FAFIBE: JULHO DE 2006            DIVULGAÇÃO: 04/08/2006 

Faculdades Integradas Fafibe 
Endereço 

Rua Prof. Orlando França de Carvalho, 325 
CEP: 14701-070   Bebedouro-SP 
Telefone: (17) 3344-7100     Site: www.fafibe.br 
E-Mails: julio@asbyte.com.br; 
csmiranda@rocketmail.com. 

Índice Fafibe 
Professor Responsável: Julio Cesar Bellingieri 
Apoiador: Prof. Claudio de Souza Miranda (FEA-USP 
- Ribeirão Preto). 
Alunos estagiários: Bruno Barbosa Businaro, 
Ruchele A. Vechiato, Sérgio Ap. de Freitas Júnior. 

 


