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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 Setembro de 2017, o valor da Cesta Básica teve um aumento de 1,20%, em relação ao
mês de Agosto, seguindo um comportamento distinto em relação ao mês anterior, no qual a cesta básica
teve uma redução de 5,66%. Dos treze produtos que a compõem, cinco registraram queda e oito
indicaram aumento, conforme apresenta a Tabela 1.

Tabela 1- Custo da cesta básica, São João del Rei, Agosto/Setembro 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, (14,51%); seguido
pelo tomate (12,49%) e café (6,57%). Em relação aos preços do tomate e do café, a alta registrada no
município de São João del Rei não seguiu a tendência nacional, segundo a pesquisa realizada pelo o
DIEESE nas capitais brasileiras. Porém a alta do preço do tomate na região era aguardada, de acordo
com o jornal Diário do Comércio, devido a menor oferta existente no mês de Setembro. Também em
detrimento deste mês marcar a transição entre a primeira e segunda parte da safra de inverno. Ainda de
acordo com o jornal, dos 4,5 milhões de pés cultivados apenas 15% foram colhidos no respectivo mês.

Com relação a alteração significativa dos preços de café e carne bovina no município, o jornal
Hoje em Dia relata que a estiagem de cem dias até o final do mês de Agosto interferiram na economia
mineira, complicando a projeção dos produtores principalmente no setor da agropecuária. A produção
de café, bem como a pecuária de gado de leite e de corte, são as áreas nas quais os produtores mais se
sentiram receosos.

A carne bovina, produto com maior representação na mesa do consumidor dentre os itens da
cesta, teve aumento de 2,98% no seu preço e contrasta com a expressiva queda de preço no mês de
Agosto em (-5,41%), ainda, este foi o que mais impactou para o aumento do custo da cesta de consumo

Produtos Quantidade Agosto Setembro Variação %
Açúcar Cristal 3 kg 4,89 4,46 -8,68%
Arroz 3 kg 6,42 6,74 4,87%
Café em Pó 0,600kg 3,96 4,22 6,57%
Trigo 1,5kg 3,03 2,87 -5,39%
Feijão-Preto 4,5kg 19,24 18,56 -3,54%
Leite tipo C 7,5 l 19,09 19,22 0,65%
Margarina 0,750kg 6,02 6,89 14,51%
Óleo de Soja 0,900ml 2,83 2,91 2,83%
Pão Frances 120un 52,20 53,76 2,99%
Banana 7,5kg 23,74 21,50 -9,44%
Batata 6 kg 9,07 7,26 -19,93%
Tomate 9 kg 20,50 23,06 12,49%
Carne Bovina 6 kg 89,11 91,77 2,98%
CUSTO DA ALIMENTAÇÃO R$ 260,10 R$263,20
Variação mensal -5,66% 1,20% -



no mês.
Em relação às quedas de preços mais significantes no mês Setembro, em comparação com o mês

de Agosto, as principais reduções se deram nos seguintes produtos: batata, (-19,93%); banana, (-9,44%)
e açúcar (-8,68%). Neste contexto, destaca-se o preço da batata, produto apresentou a maior queda,
seguindo a tendência nacional e segundo a pesquisa realizada pelo DIEESE nas capitais brasileiras. A
oferta elevada de batata, ainda da safra de inverno, diminuiu os preços no varejo.

Já para a redução do preço da banana, conforme o HF Brasil, decorreu do aumento da oferta de
banana nas roças enquanto a demanda se manteve inalterada. Baixar o preço segundo os colaboradores,
foi a medida mais eficiente, uma vez que a banana é uma fruta consumida o ano inteiro.

O açúcar seguiu a tendência nacional com relação ao preço de acordo com a pesquisa realizada
pelo DIEESE. Conforme dados apresentados, a maior quantidade de cana destinada à produção de açúcar
elevou a oferta e diminuiu o valor do varejo.

Em termos monetários, o valor da cesta básica no mês de Setembro para a população sanjoanense
foi de R$263,20, custo superior de R$3,10 em relação ao mês anterior, na qual o valor gasto com a cesta
básica no município foi de R$ 260,10.

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei, Agosto/Setembro 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 Setembro, 30,53% do seu salário com a cesta básica, parcela superior à
registrada no mês de Agosto (30,17%). Deste modo, a pesquisa mostrou que o trabalhador teve perda de
renda, pois demandou mais de seu salário para as necessidades básicas com alimentação.

Agosto Setembro
Salário Mínimo líquido R$ 862,04 R$ 862,04
Custo da Cesta Básica R$ 260,10 R$ 263,20
Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 30,17% 30,53%


