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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. Seguindo a metodologia do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), são pesquisados 13 tipos de produtos em 14 

estabelecimentos comerciais. São recolhidos os preços das três principais marcas de produto em 

cada ponto de coleta, sendo esses, posteriormente, analisados. As pesquisas são feitas ao longo do 

mês, uma vez a cada semana. No final da quarta semana, os dados são examinados e confrontados 

para que, por fim, seja construído o relatório. 

Na pesquisa de agosto de 2018, o valor da cesta básica apresentou diminuição de 6,57% em 

relação ao mês de julho, comportamento semelhante ao do mês anterior, no qual a cesta básica 

também teve variação negativa de 2,76%. Dos treze produtos que a compõem, dez registraram 

diminuição em seus preços, conforme é apresentado Tabela 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Custo da cesta básica, São João del Rei, julho/agosto de 2018 

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

 

Segundo dados da DIEESE (2018), o preço do conjunto de alimentos essenciais caiu em 17 

capitais brasileiras. As reduções mais expressivas foram registradas em Porto Alegre (-3,50%), 

João Pessoa (-3,36%) e Salvador (-3,02%). São João del-rei, comparado a esses munícipios, se saiu 

muito bem, pois apresentou uma queda ainda maior (-6,57%). Os únicos produtos que expressaram 

aumento de preço nesse mês foram a banana prata (9%), o açúcar cristal (2,42%) e a manteiga 

(0,40%). 

São João del-Rei divergiu de 16 capitais na variação do preço da banana prata, onde foram 

registradas quedas no quilo da banana pelo segundo mês consecutivo. Diferentemente da pesquisa 

feita pelo NEPE, a coleta de preços feita nessas cidades se utilizam tanto de preços da banana prata 

quanto da nanica. As diminuições mais expressivas foram vistas em João Pessoa (-13,23%), 

Salvador (-11,95%) e Brasilia (-10,52%). Em sentido inverso, as altas ocorreram em Recife (-

2,69%), Cuibá (5,01%), Florianópolis (9,92%) e Manaus (10,99%). Em 12 meses, 17 cidades 

tiveram redução no valor da fruta – a mais expressiva foi registrada em Salvador (-30,00%). Essa 

Produtos Quantidade Julho Agosto Variação % 

Açúcar Cristal 3 kg 4,61 4,72 2,42 

Arroz Tipo 1 3 kg 9,80 9,19 -6,23 

Café em Pó 0,600kg 11,35 10,63 -6,37 

Farinha de Trigo 1,5kg 4,71 4,48 -4,93 

Feijão Carioca 4,5kg 14,48 14,03 -3,11 

Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 25,63 24,48 -4,48 

Manteiga 0,750kg 27,45 27,56 0,40 

Óleo de Soja 0,750ml 2,76 2,73 -1,25 

Pão Francês 6 kg 55,98 53,81 -3,88 

Banana Prata 7,2 kg 14,28 15,57 9,00 

Batata Lavada 6 kg 11,57 9,69 -16,25 

Tomate Longa Vida 9 kg 39,51 25,84 -34,60 

Carne Bovina de 1ª 6 kg 120,02 116,96 -2,56 

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO  342,16 319,68 - 

Variação mensal  -2,76 -6,57 - 



diminuição geral pode ser justificada pela maior oferta da fruta, o que diminuiu o preço médio no 

varejo. 

O comportamento do preço da manteiga visto em São João del-Rei seguiu o de outras 17 

capitais. Em 12 meses, o aumento foi registrado em 15 cidades, com destaque para Cuiabá 

(17,23%), Campo Grande (12,31%) e São Paulo (10,82%). Segundo o DIEESE (2018), a 

explicação para essas altas é a baixa oferta de leite no campo que vem pressionando os preços dos 

derivados, tanto da manteiga quanto do leite integral. As retrações mais importantes foram 

anotadas em São Luís (7,60%) e Manaus (-6,88%). 

Em relação às baixas de preços, os produtos da cesta básica sanjoanense que mais variaram 

foram o tomate (-36,60%), batata (-16,25%), café em pó (-6,37%) e arroz (-6,23%). 

Como em outras 17 cidades, houve queda no valor do quilo do tomate em São João del-Rei. 

As reduções variaram entre -17,54%, em São Luís, e -1,43%, em São Paulo. Em 12 meses, apenas 

Recife (9,45%) e Manaus (7,24%) mostraram elevação, as demais cidades tiveram diminuição. 

Segundo informações do DIEESE (2018), o motivo dessa diminuição foram a produtividade e o 

volume elevados, resultantes das colheitas ao longo do mês. 

Em uma pesquisa feita pelo DIEESE (2018) na região Centro-Sul, a batata apresentou 

queda em quase todas as cidades, exceto Florianópolis (22,36%). As reduções que se destacaram 

foram em Campo Grande (-26,79%), Belo Horizonte (-23,50%) e Cuiabá (-20,80%). Em 12 meses, 

as retrações mais expressivas foram observadas em Vitória (-15,45%) e Campo Grande (-13,56%). 

Segundo o departamento, apesar do clima desfavorável, o volume colhido foi elevado, o que 

provocou diminuição do preço no varejo. 

Apesar de em agosto o preço do arroz em casca ter aumentado no país como um todo 

(3,94%), a alta ainda não foi repassada para o consumidor sanjoanense final. Segundo informações 

do Cepea (2018), as indústrias cautelosamente aumentaram as ofertas ao longo de agosto para 

efetivar novos lotes. Isso se deu devido à dificuldade de repasse das altas do produto para o fardo 

beneficiado. Segundo o Canal Rural (2018), apenas arizicultores com necessidade de “fazer faixa” 

estiveram presentes no mercado, a fim de cumprir com os pagamentos de safra. Os outros 

recuaram, com expectativa de elevação dos preços nas próximas semanas. 

Tendo como base a cesta de São Paulo, que em agosto foi a mais cara do país, e levando em 

conta a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para 

suprir as despesas da família do trabalhador com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, 



higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima o salário mínimo que seria necessário 

para satisfazer essas necessidades. Em agosto de 2018, o salário mínimo necessário para a 

manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.636,04, ou seja, 3,81 vezes 

o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 954,00. 

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

sanjoanense foi de R$319,68, R$ 22,48 a menos do que o observado no mês anterior, quando o 

valor gasto com a cesta no município era de R$ 342,16. 

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

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

 

Comparando o custo da cesta básica e o salário mínimo líquido – remuneração depois do 

desconto da Previdência Social -, conclui-se que o trabalhador sanjoanense teve um aumento de 

renda, já que demandou menos da sua remuneração para satisfazer suas necessidades básicas com 

alimentação. Quem recebeu um salário mínimo em agosto, comprometeu 36,42% da sua renda 

com a cesta básica. Essa parcela é inferior à constatada no mês de julho, quando era preciso 

38,98% do salário para comprar a mesma cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Julho Agosto  

Salário Mínimo líquido 877,68 877,68  

Custo da Cesta Básica 342,16 319,68  

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 38,98% 36,42%  
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