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O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia (NEPE), ligado ao Departamento de
Ciências Econômicas da UFSJ, realiza mensalmente a pesquisa do preço da Cesta Básica no município
de São João del Rei-MG. A pesquisa analisa a variação dos preços de 13 produtos em 9 estabelecimentos
comerciais, e segue a metodologia do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE).

No mês de Dezembro de 2017, o valor da Cesta Básica teve um aumento de 2,44%, em relação
ao mês de Novembro, seguindo um comportamento distinto em relação ao mês anterior, no qual a cesta
básica teve uma redução de 0,30%. Dos treze produtos que a compõem, seis registraram queda e sete
indicaram aumento, conforme apresenta a Tabela 1.

Tabela 1- Custo da cesta básica, São João del Rei, Novembro/Dezembro de 2017

Fonte: Dados primários obtidos por coleta em nove supermercados da cidade.

O produto que apresentou aumento de preço mais relevante foi a margarina, (22,41%); seguido
pela batata (17,53%), banana (16,28%) e o tomate (15,72%). Em relação aos preços da batata, a alta
registrada no município de São João del Rei seguiu a tendência do Estado. Segundo o HF Brasil, a maior
alta registrada no país foi em Belo Horizonte (MG), onde o tubérculo foi comercializado. O atacado
mineiro teve maior elevação devido às chuvas na primeira semana do mês de Dezembro no Triângulo
Mineiro, o que resultou em bons preços na semana seguinte. No decorrer da semana, as precipitações
continuaram em algumas localidades, como no Sul de Minas, reduzindo oferta. No geral, a valorização
nos atacados se deve ao menor volume, seja por chuva ou por redução/finalização na colheita.

Em relação à banana, a alta no seu preço decorreu pela redução da demanda pela fruta por conta
da proximidade das festas de final de ano, que tendem a esfriar o mercado. De acordo com colaboradores
do Hortifruti/Cepea, o principal fator responsável pela valorização é o menor volume disponível para
comercialização. Somado a isso, o clima ameno possibilitou a boa maturação das pencas, que chegaram
ao mercado com boa qualidade e coloração atrativa.

O tomate apresentou elevações no seu preço devido ao clima adverso apresentado em algumas

Produtos Quantidade Novembro Dezembro Variação %
Açúcar Cristal 3 kg 4,79 4,81 0,38%
Arroz 3 kg 6,56 6,31 -3,84%
Café em Pó 0,600kg 4,29 4,21 -1,80%
Trigo 1,5kg 2,94 2,92 -0,74%
Feijão-Preto 4,5kg 17,76 17,11 -3,66%
Leite tipo C 7,5 l 18,48 18,90 2,27%
Margarina 0,750kg 5,01 6,13 22,41%
Óleo de Soja 0,900ml 2,97 3,01 1,41%
Pão Frances 120un 54,43 54,17 -0,48%
Banana 7,5kg 18,49 21,50 16,28%
Batata 6 kg 13,33 15,67 17,53%
Tomate 9 kg 23,85 27,60 15,72%
Carne Bovina 6 kg 89,80 86,78 -3,36%
CUSTO DA ALIMENTAÇÃO R$ 262,71 R$ 269,12
Variação mensal -0,30% 2,44% -



regiões produtoras, os tomates ficaram manchados, devido ao excesso de chuvas – fator que
impactou os preços e a comercialização, além de desacelerar a atividade de colheita por alguns
dias.

Em relação às quedas de preços mais significantes no mês de Dezembro, em comparação com o
mês de Novembro, as principais reduções se deram nos seguintes produtos: arroz, (-3,84%); feijão, (-
3,66%) e carne bovina (-3,36%). Neste contexto, destaca-se o preço do popular prato brasileiro, arroz e
feijão, que apresentaram maiores quedas no fim do ano. Seguindo a tendência nacional e segundo a
pesquisa realizada pelo DIEESE nas capitais brasileiras, uma vez que a demanda não foi elevada para
ambos os grãos e a oferta conseguiu abastecer o mercado. Ainda, segundo o Planeta Arroz, o travamento
dos negócios no varejo referente as festividades do final de ano levaram os supermercados brasileiros a
realizarem diversas promoções voltadas ao arroz. Com isso preços médios e mínimos retraíram de forma
mais significativa.

A carne bovina não seguiu a tendência nacional com relação ao preço de acordo com a pesquisa
realizada pelo DIEESE. Conforme dados apresentados, devido à baixa oferta de animais para o abate e à
elevação da demanda a carne bovina ficou em alta.

Por final, a alta dos frutos e tubérculos de maior consumo nos lares brasileiros levaram um
impacto para a cesta ter encerrado o último mês do ano de 2017 relativamente mais cara perante o mês
de Novembro. Os produtos que compõem a cesta de bens, fechou o ano com uma redução de (-8,48%)
no seus preços, em relação à o mesmo período do ano passado Dezembro ( 2016 ).

Em termos monetários, o valor da cesta básica no mês de Dezembro para a população
sanjoanense foi de R$269,12, custo superior de R$ 6,42 em relação ao mês anterior, na qual o valor
gasto com a cesta básica no município foi de R$ 262,71.

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei, Novembro/Dezembro de 2017

Fonte: Dados primários obtidos por coleta em nove supermercados da cidade.

Ao comparar o custo da cesta básica e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto
referente à Previdência Social, verificou-se que o trabalhador sanjoanense que recebeu um salário
mínimo comprometeu, em Novembro, 31,22% do seu salário com a cesta básica, parcela superior à
registrada no mês de Novembro (30,47%). Deste modo, a pesquisa mostrou que o trabalhador teve perda
de renda, pois demandou mais de seu salário para as necessidades básicas com alimentação.

Novembro Dezembro
Salário Mínimo líquido R$ 862,04 R$ 862,04
Custo da Cesta Básica R$ 262,71 R$ 269,12
Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 30,47% 31,22%


