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A estimativa do custo de uma cesta básica baseia-se no cálculo de um “número
índice” atualizado mensalmente. Os “números índices”, ou, simplesmente, “índices”
“são proporções estatísticas, geralmente expressas em percentagens concebidas
para comparar as situações de um conjunto de variáveis em épocas e localidades
diversas” (Hoffmann, 2006). Porém, a abrangência geográfica dos índices de preços
limita-se a algumas regiões metropolitanas do país. Com isso, o objetivo do presente
trabalho é coletar, processar e divulgar índices para a variação mensal da cesta
básica do município de Campos dos Goytacazes. A produção contínua e sistemática
de índices de preços ao consumidor tem por finalidade o acompanhamento da
variação dos preços relativos de um conjunto de produtos e serviços. A cesta básica
alimentar, calculado no projeto de pesquisa aqui relatado, corresponde a um índice
composto, pois se refere a um conjunto de produtos utilizados por uma família
durante um mês. Assim, para estimativas de índices de preços, a exemplo do custo
da Cesta Básica Alimentar Municipal, as quantidades dos produtos devem ser fixas,
ou seja, as quantidades no período base são exatamente iguais às do período
corrente. Como resultado, os discentes inseridos no grupo de pesquisa coletam e
processam os preços mensalmente. O trabalho faz parte do projeto do Núcleo de
Estudos em Economia Aplicada, que visa à pesquisa e análise dos preços dos
produtos da cesta básica nos supermercados do Município de Campos dos
Goytacazes-RJ. As bases de dados coletadas, assim como metodologias
desenvolvidas, poderão ainda ser úteis na elaboração de atividades acadêmicas
como monografias de graduação, artigos científicos, material de divulgação, dentre
outras atividades
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