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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 julho de 2018, o valor da cesta básica apresentou diminuição de 2,76% em 

relação ao mês de junho, comportamento diferente do mês anterior, no qual a cesta básica teve 

variação positiva de 6,03%. Dos treze produtos que a compõem, sete registraram aumento em seus 

preços, conforme é apresentado Tabela 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Custo da cesta básica, São João del Rei, junho/julho 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 (31,47%); seguido 

pela farinha de trigo (23,30%), leite (18,76%) e arroz (4,58%).  A diminuição do custo da cesta 

básica seguiu a tendência da capital mineira, na qual a variação foi de 9,08%. Tirando o tomate, os 

produtos que esboçaram maiores altas nos preços em São João del-Rei seguiram o movimento de 

Belo Horizonte (Ipead, 2018). 

Segundo o Centro de Estudos em Economia Aplicada (Cepea), a alta do preço do trigo está 

sendo impulsionado pela baixa oferta no Paraná e no Rio Grande do Sul, principais regiões 

produtoras do país, o que, consequentemente, aumentou o valor de comercialização com outros 

estados. Na média de 12 praças pesquisadas pelo Cepea, as cotações da farinha de trigo comum 

(saca de 50kg) subiram 5,4% nos últimos trinta dias e 46% em relação ao mesmo período do ano 

passado. No caso da farinha de trigo especial, as altas foram de 8% em trinta dias e de 44% sobre 

igual período de 2007. Apesar da subida de preço, o consumidor final não absorveu todo o 

movimento altista, foram as indústrias de massas que mais sentiram o impacto.  

Produtos Quantidade Junho Julho Variação % 

Açúcar Cristal 3 kg 4,80 4,61 -3,98 

Arroz Tipo 1 3 kg 9,37 9,80 4,58 

Café em Pó 0,600kg 11,06 11,35 2,64 

Farinha de Trigo 1,5kg 3,82 4,71 23,30 

Feijão Carioca 4,5kg 18,21 14,48 -20,53 

Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 21,58 25,63 18,76 

Manteiga 0,750kg 26,77 27,45 2,54 

Óleo de Soja 0,750ml 2,87 2,76 -3,71 

Pão Francês 6 kg 55,97 55,98 0,02 

Banana Prata 7,2 kg 26,24 14,28 -45,58 

Batata Lavada 6 kg 15,12 11,57 -23,45 

Tomate Longa Vida 9 kg 30,05 39,51 31,47 

Carne Bovina de 1ª 6 kg 126,00 120,02 -4,75 

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO  351,88 342,16 - 

Variação mensal  6,03 -2,76 - 



A forte concorrência entre as indústrias processadoras de leite tem elevado os preços. 

Considerando só o acumulado do primeiro semestre, a alta foi de 28%. Pesquisadores do Cepea 

salientam que a oferta limitada tem pesado mais que a demanda no processo de formação de preços 

no campo, ditando a dinâmica do mercado lácteo neste ano. “O setor sofre com as consequências 

dos baixos preços praticados no segundo semestre de 2017, que desestimulou produtores a 

investirem na atividade. Além disso, como o avanço da entressafra e o aumento dos preços dos 

grãos entre abril e mais deste ano, a produção foi prejudicada, elevando a competição entre 

indústrias para assegurar o fornecimento de matéria-prima.”. Eles também destacam que a greve 

dos caminhoneiros no final de maio e a consequente interrupção do transporte de leite aos 

laticínios agravou ainda mais esse cenário. Em julho, a competição das empresas na compra do 

leite para repor estoques foi o fator que manteve a alta dos preços. 

 Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o aumento entre 35% 

e 50% no frete do arroz provocou, em média, uma alta de 10% no preço ao consumidor final. O 

tabelamento do frete, medida negociada pelo governo para encerrar a paralização dos 

caminhoneiros, causou inflação de alimentos. Além do custo do frete, a elevação dos preços foi 

provocada pela menor oferta, pois os produtores estão evitando transportar suas mercadorias 

enquanto o impasse da tabela não é resolvido. Para representantes dos caminhoneiros, os 

produtores promovem uma “greve branca”, represando mercadorias com o objetivo de pressionar o 

governo a abdicar da tabela. 

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

foram a banana (-45,58%), batata (-23,45%), feijão carioca (-20,53%) e carne bovina de 

primeira (-4,75%). 

Segunda a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a grande oferta da batata 

colhida em Minas Gerais e no Paraná foi o que salvou o preço para o consumidor final nos últimos 

meses. O mercado mineiro continua comandando o fornecimento de batata para os demais estados, 

mas na Ceasa do Distrito Federal, estranhamente, o produto barateou mais que na de Minas Gerias.  

Segundo informações do G1 (2018), o quilo da carne bovina de primeira diminuiu em 15 

capitais. As variações marcaram, por exemplo, -4,88% no Rio de Janeiro e -0,42% em Natal. Em 

12 meses, foram registradas quedas em Florianópolis (-2,67%), Goiânia (-2,38%), Campo Grande 

(-0,76%) e Belém (-0,63%). O principal causador da redução do preço da carne no varejo foi a 

fraca demanda, tanto no setor interno quanto no externo. 



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

sanjoanense foi de R$ 342,16, R$ 9,71 a menos do que o observado no mês anterior, quando o 

valor gasto com a cesta no município era de R$ 351,88. 

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei, junho/junho 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 julho, comprometeu 38,98% da sua renda com 

a cesta básica. Essa parcela é superior à constatada no mês de junho, quando era preciso 40,09% do 

salário para comprar a mesma cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Junho Julho  

Salário Mínimo líquido 877,68 877,68  

Custo da Cesta Básica 351,88 342,16  

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 40,09% 38,98%  
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