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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 junho de 2018, o valor da cesta básica apresentou aumento de 6,03% em 

relação ao mês de maio, diferenciando do mês anterior, no qual a cesta básica teve variação 

negativa de 2,71%. Dos treze produtos que a compõem, todos registraram aumento em seus preços, 

com exceção do tomate, conforme é apresentado Tabela 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 - Custo da cesta básica, São João del Rei, abril/maio de 2018 

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

 

O produto que apresentou aumento de preço mais relevante foi a banana prata (26,36%); 

seguida pelo feijão carioca (7,05%), batata lavada (17,75%), pão francês (8,43%), açúcar 

(8,25%) e arroz (8,31%).  A alta do preço da banana prata não seguiu a tendência do estado, onde 

a fruta apresentou uma queda no preço de 14,31%. Segundo o Boletim do Programa Brasileiro de 

Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), logo após o fim da greve dos caminhoneiros, 

a quantidade ofertada na maior parte das centrais de abastecimento (Ceasas) do país subiu em 

junho e os preços caíram. Porém, mesmo após a normalização das rodovias, o consumidor 

sanjoanense não conseguiu comprar a banana prata a preços mais baixos.  

Na média brasileira, o feijão carioca teve aumento médio de 33% registrado neste mês. 

Segundo a Bolsa de Gêneros Alimentícios, a elevação acelerada nos preços está associada a 

questões climáticas que prejudicaram produtores do Paraná, do Centro-Oeste e do Norte de Minas 

Gerais. De acordo com o Instituto Brasileiro do Feijão, a variação do valor da saca de 60 quilos do 

carioca chegou a 221%, de janeiro a maio deste ano. Porém, apesar dos preços altos para o 

Produtos Quantidade Maio Junho Variação % 

Açúcar Cristal 3 kg 4,44 4,80 8,25 

Arroz Tipo 1 3 kg 8,65 9,37 8,31 

Café em Pó 0,600kg 10,91 11,06 1,44 

Farinha de Trigo 1,5kg 3,77 3,82 1,23 

Feijão Carioca 4,5kg 14,57 18,21 25,05 

Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 20,82 21,58 3,69 

Manteiga 0,750kg 26,30 26,77 1,80 

Óleo de Soja 0,750ml 2,73 2,87 5,16 

Pão Francês 6 kg 51,62 55,97 8,43 

Banana Prata 7,2 kg 20,77 26,24 26,36 

Batata Lavada 6 kg 12,84 15,12 17,75 

Tomate Longa Vida 9 kg 37,20 30,05 -19,21 

Carne Bovina de 1ª 6 kg 117,25 126,00 7,44 

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO  331,87 351,88 - 

Variação mensal  -2,71% 6,03 - 



consumidor, os valores atuais mal cobrem o custo de produção e estocagem do grão. “Além da 

queda do rendimento das lavouras, os produtores precisam lidar com a baixa qualidade dos grãos, 

reflexo do excesso de chuvas”, afirmou a analista Sandra Hetzel, da Unifeijão. “Com oferta e 

demanda equilibradas, o que deve pressionar os preços ao longo do ano é o alto estoque de 

passagem” concluiu ela. 

 Como no resto do país, São João del-Rei apresentou aumento no preço pão francês. Em boa 

parte dos estabelecimentos, esse aumento se deu pela alta da farinha de trigo, produto em grande 

parte importado da Argentina. Uma pesquisa feita pelo G1 em padarias de Belo Horizonte e região 

mostrou que, nos últimos quatros meses, o preço do pão francês subiu quase 2% e que a diferença 

entre um estabelecimento e outro chegou a 71%. O custo de produção também aparece como uma 

das justificativas para o aumento. “O principal insumo do pão é a farinha que, nos últimos meses, 

teve um reajuste que chegou até 55%. Isso impactou diretamente no preço do pão. Houve outros 

reajustes como energia, folha de pagamento...”, disse Adriano Carneiro, dono de uma padaria de 

Belo Horizonte. 

 Com a demanda aquecida tanto para o mercado externo quanto para o doméstico, a saca de 

arroz em casca tem se valorizado desde o começo do ano. Segundo o Canal Rural (2018), esse 

movimento possivelmente foi o impulsionador do preço do arroz que chega à mesa do consumidor. 

Nesse cenário promissor, as indústrias brasileiras aumentaram suas ofertas para os lotes de arroz 

armazenados nas propriedades rurais para conseguirem cumprir com os pedidos dos setores 

atacadista e varejista dos grandes centros consumidores. Considerando o aumento substancial da 

oferta do grão nos últimos meses, a tendência a partir de agora é que o preço caia.  

O único produto que apresentou variação negativa em relação ao mês passado foi o tomate 

(-19,21). Muitos consumidores aproveitaram o primeiro fim de semana depois da greve dos 

caminhoneiros para ir às compras. Porém, apesar do aumento da oferta de produtos nos mercados, 

alguns preços continuaram altos. No primeiro dia de junho, o Jornal Nacional visitou algumas 

feiras em São Paulo e o quilo do tomate chegava a R$ 9. No segundo dia, além da fruta ser mais 

facilmente encontrada, estava mais barata – R$ 6 -, porém não no mesmo patamar que era 

comprada no começo do ano. 

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

sanjoanense foi de R$ 351,81,87, R$ 20,01 a mais do que o observado no mês anterior, quando o 

valor gasto com a cesta no município era de R$ 331,87. 



Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei, abril/maio 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 uma perda de 

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

alimentação. Quem recebeu um salário mínimo em junho, comprometeu 40,09% da sua renda com 

a cesta básica. Essa parcela é superior à constatada no mês de maio, quando que era preciso 

37,39% do salário para comprar a mesma cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maio Junho  

Salário Mínimo líquido 877,68 877,68  

Custo da Cesta Básica 331,87 351,88  

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 37,39% 40,09%  
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