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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 sofreu alterações, na qual adequou-se a pesquisa aos métodos utilizados pelo 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, conforme a metodologia do 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 Janeiro de 2018, o valor da Cesta Básica teve um aumento de 9,38%, em

relação ao mês de Dezembro de 2017, seguindo em alta pelo segundo mês consecutivo. No mês

anterior, calculado a partir da nova metodologia a cesta básica teve aumento de 0,22%. Para

identificar as mudanças ocorridas na metodologia, o presente relatório considerou a tabela do mês

de Dezembro com a metodologia antiga como exemplo para representar as alterações, Tabela 1.



Tabela 1- Custo da cesta básica, São João del Rei, Novembro/Dezembro de 2017

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

Conforme a nova Metodologia, dos treze produtos que compõem a Cesta Básica, dois

registraram queda e onze apresentaram aumento, conforme apresenta a Tabela 2.

Produtos Quantidade Novembro Dezembro Variação %

Açúcar Cristal 3 kg 4,79 4,81 0,38%

Arroz 3 kg 6,56 6,31 -3,84%

Café em Pó 0,600kg 4,29 4,21 -1,80%

Trigo 1,5kg 2,94 2,92 -0,74%

Feijão-Preto 4,5kg 17,76 17,11 -3,66%

Leite tipo C 7,5 l 18,48 18,90 2,27%

Margarina 0,750kg 5,01 6,13 22,41%

Óleo de Soja 0,900ml 2,97 3,01 1,41%

Pão Frances 120un 54,43 54,17 -0,48%

Banana 7,5kg 18,49 21,50 16,28%

Batata 6 kg 13,33 15,67 17,53%

Tomate 9 kg 23,85 27,60 15,72%

Carne Bovina 6 kg 89,80 86,78 -3,36%

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO R$ 262,71 R$ 269,12 -

Variação mensal -0,30% 2,44% -



Tabela 2 - Custo da cesta básica, São João del Rei, Dezembro/Janeiro 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 longa vida,

(57,85%); seguido pela batata lavada (48,50%), banana prata (40,97%) e o açúcar cristal

(7,05%). 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 registrou aumento no preço

maior que 50%. O que levou o tomate a este patamar foram os problemas típicos do verão, chuvas

excessivas e altas temperaturas em algumas zonas de plantios, que também levaram ao

aparecimento de mancha nos frutos. Ainda com o período entre safras, com a demanda contínua e

a oferta sendo prejudicada pela qualidade dos frutos, culminaram para uma maior amplitude de

preços no mercado de São João del Rei e Belo Horizonte.

Em relação à banana, a alta nos preços é resultado da baixa oferta devido à chegada do

período de entressafra e à alta procura pela variedade, o que possibilitou maior rentabilidade aos

Produtos Quantidade Dezembro Janeiro Variação %

Açúcar Cristal 3 kg 4,70 5,03 7,05%

Arroz Tipo 1 3 kg 8,48 8,98 5,98%

Café em Pó 0,600kg 11,75 12,00 2,18%

Farinha de Trigo 1,5kg 3,40 3,42 0,50%

Feijão Carioca 4,5kg 15,34 15,38 0,27%

Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 18,41 17,93 -2,61%

Manteiga 0,750kg 26,44 27,22 2,95%

Óleo de Soja 0,750ml 2,80 2,84 1,56%

Pão Frances 6 kg 58,47 56,06 -4,12%

Banana Prata 7,2 kg 19,26 27,15 40,97%

Batata Lavada 6 kg 12,59 18,69 48,50%

Tomate Longa Vida 9 kg 26,63 42,04 57,85%

Carne Bovina de 1ª 6 kg 121,36 123,78 1,99%

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO R$ 329,62 R$ 360,53 -

Variação mensal 0,22% 9,38% -



produtores. Quanto ao volume colhido, quantidades mais significativas podem ser observadas

apenas entre abril/maio. Para as próximas semanas, os preços da prata podem seguir em alta

segundo Colaboradores do Hortifruti/Cepea. Para a capital Belo Horizonte e o Estado de Minas

Gerais, também apresentaram aumentos significativos em seus preços segundo DIEESE.

Para a batata a situação típica do período, também resultado do clima mais chuvoso na safra das

águas deste início de ano, resultaram em grande amplitude dos preços. A oferta reduzida por conta das

chuvas levou o tubérculo a ser comercializado com preços mais elevados no mês de Janeiro de 2018

em toda região Mineira. Em comparação com Belo Horizonte – Capital obteve o segundo maior

aumento nacional, em torno de 18,61%

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

o mês de Dezembro, os únicos produtos que apresentarão reduções nos seus preços foram: Pão

Frances, (-4,12%) e o leite (-2,61%). Neste contexto, destaca-se o preço do leite. Seguindo a

tendência nacional e segundo a pesquisa realizada pelo DIEESE nas capitais brasileiras, foi a baixa

demanda do consumidor, associada à crise econômica do país e ao menor poder de compra do

brasileiro, que explicam a diminuição do leite no varejo em São João del Rei e na capital mineira.

Embora a alta dos frutos e tubérculos de maior consumo nos lares brasileiros contribuírem

para a cesta de bens ter encerrado Janeiro relativamente mais cara em relação ao mês de Dezembro,

deve-se destacar que os demais produtos que a compõe também fecharam o mês mais caros, cp,

muitos sofrendo reajustes perante o aumento dos salários e inflação. Esse movimento culminou em

um maior peso para o bolso dos consumidores neste início de ano.

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

sanjoanense foi de R$ 360,53, custo superior de R$ 30,90 em relação ao mês anterior, na qual o

valor gasto com a cesta básica no município foi de R$ 329,62.



Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei, Dezembro/Janeiro 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 Janeiro, 41,08% do seu salário com a cesta básica, parcela superior à

registrada no mês de Dezembro (38,24%). Deste modo, a pesquisa mostra que o trabalhador teve

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

Dezembro Janeiro

Salário Mínimo líquido R$ 862,04 R$ 877,68

Custo da Cesta Básica R$ 329,62 R$ 360,53

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 38,24% 41,08%
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