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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. Em Janeiro de 2018 a metodologia utilizada para análise da

cesta sofreram alterações, na qual adequou-se a aos métodos de pesquisa do Departamento

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). À partir de Janeiro serão

analisadas as variações médias dos preços das 3 principais marcas dos produtos consumidos em

cada ponto de coleta na cidade. Alguns produtos sofrerão substituições e alterações nas

quantidades. Ao todo, segundo o DIEESE serão 13 produtos pesquisados em 14 estabelecimentos

comerciais. As datas de coleta dos dados passarão a ser realizados em estabelecimentos divididos

por semana, sendo que, uma vez por semana serão coletados os dados nos estabelecimentos e ao

final da quarta semana com a análise dos dados, estes poderão ser comparados e construído o

relatório.

Na pesquisa de Abril de 2018, o valor da Cesta Básica apresentou um aumento de 2,42%,

em relação ao mês de Março, seguindo um comportamento distinto em relação ao mês anterior, no

qual a cesta básica teve uma redução em 0,17%. Dos treze produtos que a compõem, cinco

registraram uma redução em seus preços e oito registraram aumentos, conforme apresenta a Tabela

1.



Tabela 1 - Custo da cesta básica, São João del Rei, Março/ Abril de 2018

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

O produto que apresentou aumento de preço mais relevante foi o tomate (10,73%); seguido

pelo pão francês (10,50%), leite (7,46%) e a batata lavada (6,43%). Em relação aos preços do

tomate, a alta registrada no município de São João del Rei seguiu a tendência do Estado. Segundo

o DIEESE, a capital mineira também registrou aumentos em seu preço. O que levou o tomate a

este patamar este mês foi o menor volume ofertado em função da desaceleração da safra de verão

que foi o maior responsável pelo aumento dos valores, apesar do início da colheita em algumas

regiões da 1ª parte da safra de inverno. As praças da temporada de verão que reduziram a oferta se

encontravam com muitos ponteiros. Aliado a isso, essas localidades estão com muitos frutos

afetados pelas chuvas – manchados e “machucados”, o que prejudica ainda mais a comercialização.

No caso do pão francês, seu aumento segundo o jornal Folha de São Paulo, foi devido ao

reajuste de cerca de 20% em todo país determinado pelo Conselho Nacional de Abastecimento no

Produtos Quantidade Março Abril Variação %

Açúcar Cristal 3 kg 4,45 4,37 -1,69%
Arroz Tipo 1 3 kg 8,48 8,64 1,94%
Café em Pó 0,600kg 11,17 11,13 -0,40%
Farinha de Trigo 1,5kg 3,41 3,51 3,04%
Feijão Carioca 4,5kg 13,71 14,07 2,66%
Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 18,64 20,03 7,46%
Manteiga 0,750kg 26,69 26,38 -1,14%
Óleo de Soja 0,750ml 2,66 2,66 0,31%
Pão Frances 6 kg 51,56 56,98 10,50%
Banana Prata 7,2 kg 22,89 22,08 -3,54%
Batata Lavada 6 kg 11,27 11,99 6,43%
Tomate Longa Vida 9 kg 39,42 43,65 10,73%
Carne Bovina de 1ª 6 kg 118,74 115,62 -2,62%
CUSTO DA ALIMENTAÇÃO R$ 333,07 R$ 341,13 -

Variação mensal -0,17% 2,42% -



final do mês de Fevereiro. Ainda, os preços do trigo, matéria prima para a fabricação do pão

alcançaram os maiores patamares do ano em abril, em termos nominais. Este movimento altista

seguiu sustentado pela baixa oferta de trigo de boa qualidade, apesar da demanda enfraquecida.

Outro fator segundo CEPEA, que vem contribuindo para as valorizações do produto nacional é a

alta das cotações externas do cereal. O volume disponível no mercado nacional ainda é baixo e

com baixa qualidade, o que leva muitos compradores a importar o produto e os produtores se

manterem firmes nos preços pedido. Como o Brasil é importador líquido, os preços internos

tendem a seguir a paridade de importação. Além do mais, o maior custo com a importação e os

atrasos nos embarques do cereal argentino (maior fornecedor brasileiro) acabaram sendo

repassados para o comprador final.

Para o leite o aumento registrado foi devido, segundo DIEESE, à queda da oferta de

matéria-prima no campo e o leve aumento da demanda, que fizeram com que o preço dos

derivados tivesse um respectivo aumento no varejo.

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

mês de Março foram: a banana prata, (-3,54%); seguido pela carne bovina (-2,62%); a açúcar

cristal (-1,69%); e o manteiga (-1,14%). Em relação ao preço da banana, sua redução é resultado

segundo HF Brasil, por conta do baixo volume de banana prata no mercado doméstico, produtores

da praça antecederam a colheita de alguns cachos. Para suprir a demanda aquecida da variedade,

alguns bananicultores paulistas têm comercializado pencas fora do ponto de maturação ideal, com

frutos sem o diâmetro e tamanho padrões, o que leva a um menor preço devido à menor qualidade

- fator muito importante para garantir boas cotações no mercado.

A carne bovina, a mistura de cada dia nos lares brasileiros representou queda expressiva, o

que levou a uma equalização do valor total da cesta básica devido a sua parcela na composição

geral da cesta. No mês de Março segundo CEPEA, a pressão veio, especialmente, do fraco ritmo

das vendas da carne no mercado brasileiro, visto que a oferta de boi gordo para abate não foi

elevada. Muitos agentes do setor afirmaram que ainda não sentiram a recuperação da economia

esperada para o Brasil neste ano. No primeiro quadrimestre de 2017, a carcaça casada do boi se

manteve estável, enquanto em 2016 caiu 2%.

Por último, o açúcar cristal apresentou redução de preço na maior parte do país, a cidade de

São João del Rei também seguiu a tendência das demais regiões. Segundo DIEESE, Apesar da

pressão dos usineiros para elevar o preço do produto, no varejo, o valor seguiu em queda na maior



parte das capitais.

Em termos monetários, o valor da cesta básica no mês de Abril para a população

sanjoanense foi de R$ 341,12, custo superior de R$ 8,05 em relação ao mês anterior, na qual o

valor gasto com a cesta básica no município foi de R$ 333,07.

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei, Março/Abril de 2018

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 Abril, 38,87% do seu salário com a cesta básica, parcela Superior à

registrada no mês de Março (37,95%). Deste modo, a pesquisa mostrou que o trabalhador teve

perda de renda, pois demandou mais de seu salário para as necessidades básicas com alimentação.

Março Abril

Salário Mínimo líquido R$ 877,68 R$ 877,68

Custo da Cesta Básica R$ 333,07 R$ 341,12

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 37,95% 38,87%
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