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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 Outubro de 2017, o valor da Cesta Básica teve um aumento de 0,11%, em relação ao
mês de Setembro, na qual o valor da cesta também apresentou um aumento de 1,20%. Dos treze
produtos que a compõem, sete registraram queda e seis indicaram aumento, conforme apresenta a Tabela
1.

Tabela 1- Custo da cesta básica, São João del Rei, Setembro/Outubro de 2017

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

O produto que apresentou aumento de preço mais relevante foi a batata, (81,63%); seguido pelo
tomate (16,18%) e pelo café (5,67%). Em relação ao preço da batata, legume de maior consumo entre os
brasileiros, 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, a oferta do
tubérculo nas respectivas regiões diminuiu significativamente, por conta das chuvas e da baixa qualidade
que apresentou nas colheitas. Sobre o tomate, a alta registrada, foi devida a ocorrência de chuvas no fim
do mês, que impactou em um fruto de má qualidade e a uma menor safra, gerando assim uma redução na
oferta e uma elevação no seu preço.

Já para os preços do café, o aumento de 5,67% no seu preço seguiu as cotações do café arábica,
que estavam em alta no spot brasileiro, impulsionadas pelas elevações internacionais da variedade e pela
valorização do dólar frente ao Real nos últimos dias do mês de Outubro.

Em relação às quedas de preços mais significantes no mês de Outubro, em comparação com o
mês de Setembro, as principais reduções se deram nos seguintes produtos: banana, (-31,47%); margarina,
(-12,48%); arroz, (-6,89%) e feijão-preto (-4,88%). Neste contexto, destaca-se o preço da banana,

Produtos Quantidade Setembro Outubro Variação %
Açúcar Cristal 3 kg 4,46 4,59 2,84%
Arroz 3 kg 6,74 6,27 -6,89%
Café em Pó 0,600kg 4,22 4,46 5,67%
Trigo 1,5kg 2,87 2,99 4,07%
Feijão-Preto 4,5kg 18,56 17,65 -4,88%
Leite tipo C 7,5 l 19,22 17,73 -7,76%
Margarina 0,750kg 6,89 6,03 -12,48%
Óleo de Soja 0,750ml 2,91 2,88 -1,03%
Pão Frances 120un 53,76 53,03 -1,36%
Banana 7,5kg 21,50 14,73 -31,47%
Batata 6 kg 7,26 13,19 81,63%
Tomate 9 kg 23,06 26,79 16,18%
Carne Bovina 6 kg 91,77 93,16 1,52%
CUSTO DA ALIMENTAÇÃO R$ 263,20 R$ 263,49
Variação mensal 1,20% 0,11% -



produto apresentou a maior queda. O aumento da oferta nas áreas produtoras e a baixa liquidez causou a
baixa nos preços.

Outros dois produtos a serem destacados e de importância fundamental na alimentação diária dos
brasileiros, é o arroz e o feijão, cuja reduções dos preços neste mês em 6,89% e 4,88% foram as que
mais contribuíram para equalizar os valores da cesta em uma possível disparada no seu preço. Segundo o
DIEESE, Apesar de os produtores terem estocado o grão à espera de maior preço, o valor seguiu em
baixa pela pouca demanda e oferta elevada. Para o feijão houve elevação na oferta do grão carioca, o que
diminuiu os preços no varejo. No caso do feijão preto, a oferta foi menor, principalmente por causa do
fim da safra; no entanto, as reduções de preços do grão carioca influenciaram e “puxaram para baixo” o
valor médio do feijão preto.

Em termos monetários, o valor da cesta básica no mês de Outubro para a população sanjoanense
foi de R$ 263,49, custo superior de R$ 0,29 em relação ao mês anterior, na qual o valor gasto com a
cesta básica no município foi de R$ 263,20.

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei, Setembro/Outubro 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 Outubro, 30,57% do seu salário com a cesta básica, parcela superior à
registrada no mês de Setembro (30,53%). Deste modo, a pesquisa mostrou que o trabalhador teve uma
perda de renda, pois demandou mais de seu salário para as necessidades básicas com alimentação.

Setembro Outubro
Salário Mínimo líquido R$ 862,04 R$ 862,04
Custo da Cesta Básica R$ 263,20 R$ 263,49
Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 30,53% 30,57%


