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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 Julho de 2017, o valor da Cesta Básica teve um aumento de 0,50%, em relação ao mês
de Junho, seguindo um comportamento distinto em relação ao mês anterior, no qual a cesta básica teve
uma redução de 0,59%. Dos treze produtos que a compõem, dez registraram queda, dois indicaram
aumento e um permaneceu constante, conforme apresenta a Tabela 1.

Tabela 1- Custo da cesta básica, São João del Rei, Junho/Julho de 2017

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

O produto que apresentou aumento de preço mais relevante foi o tomate, (15,92%); seguido pela
carne bovina (4,20%). Em relação ao preço do tomate, a alta registrada no município de São João del
Rei seguiu a tendência nacional, segundo a pesquisa realizada pelo o DIEESE nas capitais brasileiras.
Ainda segundo o DIEESE, parte deste aumento foi devido às baixas temperaturas registradas que
prolongaram o tempo de maturação do fruto reduzindo assim sua oferta e o aumento de preço.

Já para os preços da carne bovina, produto com maior representação na mesa do consumidor
dentre os itens da cesta, o aumento de 4,20% no seu preço contrasta com a expressiva queda de preço no
mês de Junho em (-1,43%). Seguindo à pesquisa feita pelo DIEESE, para os cortes de primeira, a oferta
maior que a demanda, uma desaceleração dos negócios entre produtores e frigoríficos, explicaram a
diminuição de preços da carne de primeira no varejo. Para analise em São João del Rei-MG a carne
bovina de segunda não seguiu a tendência das demais localidades apresentada pelo DIEESE e contribuiu
para elevação no preço da cesta.

Em relação às quedas de preços mais significantes no mês Julho, em comparação com o mês de
Junho, as principais reduções se deram nos seguintes produtos: açúcar cristal, (-18,28%); leite, (-

Produtos Quantidade Junho Julho Variação %
Açúcar Cristal 3 kg 6,32 5,35 -18,28%
Arroz 3 kg 6,91 6,40 -8,01%
Café em Pó 0,600kg 4,16 3,87 -7,39%
Trigo 1,5kg 2,88 2,88 0,00%
Feijão-Preto 4,5kg 21,10 20,16 -4,69%
Leite tipo C 7,5 l 19,60 17,76 -10,37%
Margarina 0,750kg 5,89 5,65 -4,35%
Óleo de Soja 0,900ml 2,96 2,78 -6,63%
Pão Frances 120un 55,79 53,56 -4,16%
Banana 7,5kg 18,43 17,83 -3,32%
Batata 6 kg 10,94 10,67 -2,56%
Tomate 9 kg 29,09 34,60 15,92%
Carne Bovina 6 kg 90,26 94,21 4,20%
CUSTO DA ALIMENTAÇÃO R$ 274,32 R$ 275,70
Variação mensal -0,59% 0,50% -



10,37%); arroz, (-8,01%), e café (-7,39%). Neste contexto, destaca-se o preço do açúcar cristal, produto
apresentou a maior queda. Tal fato se deu devido ao período de safra da cana e uma demanda reduzida.
A retração no preço do leite foi devido à maior captação pelos produtores, justificada pelo clima
favorável e pelas pastagens de inverno.

Outro produto a ser destacado e de importância fundamental na alimentação diária dos
brasileiros, é o arroz, cuja redução do preço neste mês em 8,01% contribuiu também para a equalização
dum maior aumento no do valor da cesta básica. Segundo o DIEESE um menor ritmo de comercio entre
as indústrias e os produtores e a menor demanda explicaram esta diminuição.

Em termos monetários, o valor da cesta básica no mês de Julho para a população sanjoanense foi
de R$275,70, custo superior de R$ 1,38 em relação ao mês anterior, na qual o valor gasto com a cesta
básica no município foi de R$ 274,32.

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei, Junho/Julho 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 salario
mínimo comprometeu, em Junho, 31,98% do seu salário com a cesta básica, parcela superior à registrada
no mês de Junho (31,82%). Deste modo, a pesquisa mostrou que o trabalhador teve perda de renda, pois
demandou mais de seu salario para as necessidades básicas com alimentação.

Junho Julho
Salário Mínimo líquido R$ 862,04 R$ 862,04
Custo da Cesta Basica R$ 274,32 R$ 275,70
Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 31,82% 31,98%


