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A Pesquisa Mensal da Cesta Básica de São João del Rei – Minas Gerais é uma 

publicação mensal elaborada pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia 

(NEPE) vinculado ao Departamento de Economia da Universidade Federal de São João 

del Rei (UFSJ), cujo objetivo é permitir que as famílias acompanhem como o poder de 

compra dos seus rendimentos é afetado pelas variações de preços, sendo possível decidir 

por formas alternativas de alocação de renda naqueles produtos básicos. 

A presente pesquisa tem como base a metodologia desenvolvida pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). São coletados 

mensalmente o preço de 13 produtos em 14 estabelecimentos comerciais no município de 

São João del Rei. Os produtos que compõe a pesquisa e as respectivas quantidades foram 

definidos pelo Decreto 399 de 1938. Por ter como base a metodologia utilizada pelo 

DIEESE, a evolução do valor da cesta básica calculada pelo NEPE para a cidade de São 

João del Rei pode ser comparada com as de outras capitais brasileiras, como Belo 

Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Informações adicionais sobre a metodologia de cálculo e acompanhamento do 

mercado de trabalho podem ser obtidas mediante solicitação: nepe@ufsj.edu.br. 
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Custo mensal da cesta básica em São João del-Rei, em 
abril, aumentou 6,24% em relação ao mês anterior

Os principais produtos que contribuíram para a elevação 
do preço no mês foram o feijão carioca (47,04%) e a batata 

(30,98%)

Os únicos produtos que apresentaram redução de preços 
em abril foram a banana (-8,30%) e a manteiga (-1,53%)

O trabalhador que ganha um salário mínimo comprometeu 
45,07% de sua renda para adquirir os produtos que 

compõem a cesta básica de alimentação

O valor do salário mínimo necessário para a manutenção 
de uma família de quatro pessoas, em abril de 2020, 

deveria equivaler a R$ 3.659,73
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De acordo com a Pesquisa Mensal 

da Cesta Básica (PMCB-NEPE), realizada 

pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão 

em Economia da UFSJ, o custo mensal da 

cesta básica no município de São João del-

Rei aumentou 6,24% em abril, em relação 

ao mês anterior. 

Entre janeiro e abril de 2020, o custo 

da cesta básica no município, medido pelo 

indicador PMCB-NEPE, apresenta alta 

acumulada de 10,64%. Em relação aos 

últimos 12 meses, o aumento acumulado é 

de 5,40%, como mostrado no Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Variação mensal do custo da cesta básica em São João del-Rei (PMCB-NEPE) –

maio/2019 a abril/2020 
 
 

Fonte: NEPE – UFSJ. 
 
 

 
 

O comportamento dos preços 

registrado na cidade, em abril, seguiu a 

tendência verificada no restante do país. 

Dados divulgados pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE) mostraram que 

o custo da cesta básica aumentou em 16 

capitais brasileiras, de um total de 17 

capitais pesquisadas.  

Em termos monetários, o valor da 

cesta básica no mês de abril para 

alimentação básica de um indivíduo adulto, 

em São João del-Rei, custou R$435,63 

(Tabela 1), o que representa um aumento de 

R$25,59 em relação ao mês anterior. 

 

Tabela 1 – Custo da cesta básica, percentual do salário mínimo e horas de trabalho necessárias para 
aquisição e estimativa de salário mínimo necessário, São João del-Rei, março e abril de 2020 
 

Fonte: NEPE – UFSJ. 
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 Março Abril 
Custo da cesta básica R$ 410,04 R$ 435,63 

Salário mínimo líquido R$ 966,63 R$ 966,63 
% do salário mínimo líquido gasto com a cesta básica 42,42 % 45,07 % 

Horas trabalhadas necessárias para adquirir a cesta básica 86h e 19m 91h e 43m 
Salário mínimo necessário R$ 3.444,75 R$ 3.659,73 
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A alta expressiva registrada no 

último mês teve impacto no custo de vida 

do trabalhador são-joanense. Comparando o 

custo da cesta básica e o salário mínimo 

líquido (após descontos previdenciários), o 

trabalhador que ganha um salário mínimo 

comprometeu 45,07% de sua renda para 

adquirir os produtos que compõem a cesta 

básica de alimentação. 

Ainda segundo a PMCB-NEPE, em 

abril, o trabalhador são-joanense 

remunerado com um salário mínimo 

comprometeu 91 horas e 43 minutos da 

jornada mensal de trabalho para conseguir 

comprar os produtos da cesta.  

Levando em consideração a 

determinação constitucional que estabelece 

o salário mínimo, a PMCB-NEPE estima 

que o valor do salário mínimo necessário 

para a manutenção de uma família de quatro 

pessoas em abril de 2020 deveria equivaler 

a R$ 3.659,73.  

A Tabela 2 apresenta os produtos 

que apresentaram alto nos preços, em 

abril/2020.

Produtos Quantidade Março(a) Abril(b) Variação(c) 

Feijão Carioca 4,5 kg 23,96 35,24 47,04% 
  Batata 6 kg 17,63 23,09 30,98% 
Leite Integral 7,5 l 22,28          24,06 7,98% 
Óleo de soja 0,750 ml 3,36 3,57 6,44% 
Açúcar Cristal 3 kg 5,63 5,93 5,35% 
Tomate 9 kg 50,66 52,79 4,19% 
Carne Bovina 6 kg 143,47 149,11 3,93% 
Arroz tipo 1 3 kg 9,75 10,04 2,98% 
Café em Pó 0,600 kg 10,51 10,72 1,94% 
Pão Francês 6 kg 61,77 62,86 1,76% 
Farinha de 
Trigo 1,5 kg 4,71 4,74 0,74% 

  

Tabela 2 – Produtos da cesta básica que apresentaram alta de preço em abril de 2020, em relação ao 
mês anterior - São João del-Rei 
 

Fonte: NEPE – UFSJ. Nota: (a)(b) Valores apresentados em R$, sendo calculados pelo produto do valor 
coletado no mês de referência e a quantidade estabelecida metodologicamente. (c) Variação percentual 
obtida através da fórmula [(Vr. final - Vr. inicial)/(Vr. inicial]*100, considerando todas as casas decimais.

 

Dos treze produtos que integram a 

cesta básica, onze revelaram elevação de 

preços em abril, quando comparados com o 

mês anterior (Tabela 2), colaborando para o 

aumento do custo mensal da cesta básica no 

município.  

O feijão Carioca apresentou a maior 

alta entre os produtos pesquisados, 

aproximadamente 47,04%. Segundo o 

DIEESE, a alta pode ser explicada pela 

baixa oferta do grão com qualidade e a 

redução de sua área plantada. 

A batata teve destaque na alta dos 

preços em abril, com aumento de 30,98% 

em relação a março de 2020. De acordo com 

Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (CEPEA), a valorização se deve, 

majoritariamente, ao menor volume de 
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tubérculos disponível e virtude da 

desaceleração do ritmo de colheita 

O aumento de 7,98% no preço do 

leite se deve a aquecida demanda, uma vez 

que os consumidores passaram a fazer 

estoques, em virtude das recomendações de 

isolamento social. Tal fato ocasionou a 

diminuição da oferta do produto, em abril, e 

contribuiu para a elevação do preço, 

segundo o CEPEA. 

A elevação da cotação do óleo de 

soja (6,44%) está atrelada à diminuição da 

produção do biodiesel, devido à pandemia, 

como aponta o DIEESE. 

No geral, as famílias gastaram mais 

com alimentos no mês de abril. Segundo 

dados do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o grupo Alimentação e 

bebidas revelou uma variação de uma taxa 

de 1,13% em março e subiu para 1,79% em 

abril, maior impacto de grupo sobre a 

inflação oficial do último mês, uma 

contribuição de 0,35 ponto porcentual.  

Segundo Pedro Kislanov, gerente do 

Sistema Nacional de Índices de Preços do 

IBGE, os alimentos tiveram alta por uma 

pressão da demanda, mas também por 

questões climáticas que afetaram algumas 

lavouras, o que gerou a redução da oferta de 

alguns itens in natura. Essas são 

informações divulgadas pelo site ‘Estado de 

Minas’. 

A Tabela 3 mostra os produtos da 

cesta básica que apresentaram queda nos 

preços no município de São João del-Rei, 

em abril de 2020, em comparação com o 

mês anterior. 

 

Tabela 3 – Produtos da cesta básica que apresentaram queda de preço em abril de 2020, em relação 
ao mês anterior - São João del-Rei 
 

Fonte: NEPE – UFSJ. Nota: (a)(b) Valores apresentados em R$, sendo calculados pelo produto do valor 
coletado no mês de referência e a quantidade estabelecida metodologicamente. (c) Variação percentual 
obtida através da fórmula [(Vr. final - Vr. inicial)/(Vr. inicial]*100, considerando todas as casas decimais. 

Em abril somente dois produtos 

apresentaram reduções nos preços, em 

relação ao mês de março. A banana obteve a 

maior queda em termos percentuais, 8,30%. 

Parte dessa redução se deve à queda no 

consumo causada pelo período de 

pandemia, que interrompeu o 

funcionamento de diversas áreas, de modo a 

reduzir as cotações do produto, segundo o 

CEPEA. 

O outro produto foi a manteiga, com 

queda de 1,53%. De acordo com o 

zootecnista Rafael Ribeiro, a redução do 

derivado do leite, como a manteiga, está 

ligada ao fechamento de restaurantes que 

também impacta nos preços. 

Produtos Quantidade Março(a) Abril(b) Variação(c) 

Banana 90 unidades 28,96 26,55 -8,30% 
Manteiga 0,750 kg 27,35 26,93 -1,53% 
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