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Introdução: O Projeto de extensão “Cesta Básica” tem o objetivo de analisar a evolução dos custos da 
cesta básica no município de Tupã. Para tanto, são levantados, semanalmente, os preços dos produtos 
dessa cesta definida pelo DIEESE, utilizando metodologia de pesquisa elaborada pelo PROCON/DIEESE 
para a cidade de São Paulo. Esta cesta refere-se a uma família de quatro membros com renda média 
familiar de 10,3 salários mínimos mensais, e é composta por 31 produtos, os quais são comercializados nos 
principais supermercados da cidade. Com o conhecimento destes preços os consumidores podem rever 
suas estratégias de compras nos supermercados, podendo ter vantagens do ponto de vista econômico. Os 
resultados permitem também um conhecimento do comportamento dos preços durante o ano, como um 
indicador de tendências. As análises semanais do custo da cesta básica no município de Tupã são 
divulgadas no site da UNESP/Tupã, em jornal de notícias e nas rádios locais. Objetivos: O objetivo desse 
trabalho é realizar uma avaliação comparativa da evolução do custo da cesta básica dos municípios de 
Tupã e São Paulo, verificando se há diferença significativa, no período de 2006 a 2010. Métodos: Para 
esse objetivo foram utilizados os registros semanais dos custos da cesta básica de Tupã provenientes do 
projeto de extensão “Cesta Básica”, o qual é executado por dois alunos bolsistas da UNESP/Campus de 
Tupã. Os dados do município de São Paulo foram obtidos por meio do site da Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor de São Paulo – PROCON/SP. Em ambas as fontes de dados foram sistematizados e 
analisados, entre os anos de 2006 e 2010, os custos médios totais semanais, bem como seus respectivos 
componentes de custos: alimentação, limpeza e higiene. Para a realização da avaliação comparativa, foram 
aplicados os testes de Mann-Whitney com um nível de confiança de 95%. Tais análises estatísticas 
buscaram verificar diferenças entre os custos médios totais semanais entre os municípios, bem como de 
seus respectivos componentes de custo. Resultados: A análise estatística revelou que há diferença 
significativa entre os custos médios totais entre os municípios de Tupã e São Paulo, no período de 2006 a
2010. O custo da cesta básica de Tupã é comprovadamente menor do que São Paulo. Foram verificadas 
diferenças significativas em todos os componentes de custos – alimentação, higiene e limpeza, entre os 
municípios de Tupã e São Paulo. Verificou-se que, historicamente, Tupã oferece custos menores para os 
componentes alimentação e higiene. Entretanto, com relação ao componente higiene, o município de São 
Paulo oferece os menores custos. Por fim, o menor custo da cesta básica de Tupã revela um dos fatores 
para que o custo de vida do município seja menor do que o de São Paulo. 
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