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Introdução: O projeto de extensão “Análise da Evolução da Cesta Básica no município de
Tupã” permite que as teorias apresentadas em sala de aula possam ser desenvolvidas em
atividades de pesquisa para a geração de conhecimentos aplicados, estabelecendo
correlações entre os fatos econômicos e as incertezas que norteiam o mercado na
determinação do preço de um produto. Tal conhecimento deve ser compartilhado junto à
sociedade por meio da atividade de extensão. Objetivos: O referido projeto, de caráter
contínuo, tem como objetivos: a) analisar e comparar a evolução do custo da cesta básica com
outros índices de preços, bem como com custos de cestas básicas de outros municípios, b)
desenvolver uma estrutura de divulgação dos resultados e recomendações, pelos órgãos de
imprensa da região, visando auxiliar o consumidor na procura de preços menores, e, c)
desenvolver um sistema de banco de dados informatizado para o armazenamento,
sistematização e análise dos dados coletados. Métodos: São levantados, semanalmente, os
preços dos produtos da cesta básica utilizando a 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 (68 tomadas de preços em razão de marcas diferentes), os quais são comercializados
nos principais supermercados da cidade. Resultados: Anualmente, cerca de 40 relatórios
semanais do custo da cesta básica em Tupã são elaborados. No mesmo período, 10 são as
análises mensais que avaliam a evolução do custo da cesta básica de Tupã e as comparam
com a mesma avaliação do município de São Paulo. Por meio da divulgação dos resultados no
site do Campus Experimental de Tupã, no jornal local, bem como na rádio do município,
estima-se que cerca de dez mil pessoas sejam beneficiadas com este projeto. Tem sido
percebido um grande interesse nas informações geradas no projeto por parte dos veículos de
informação do município, podendo subentender sua real importância para os beneficiários do
projeto – a população da região. Sua aplicação e utilidade podem favorecer vantagens do
ponto de vista econômico à população, no que diz respeito às estratégias de compras nos
supermercados, bem como no conhecimento do comportamento dos preços durante o ano,
como um indicador de tendências. A participação de alunos de graduação, bolsistas e
voluntários, no projeto é fundamental para o desenvolvimento e execução deste. As atividades
têm proporcionado aprendizado, tais como poder de análise, síntese, planejamento e execução
de projetos, complementando a formação acadêmica e profissional dos alunos envolvidos.

0582

