
CUSTO DA CESTA BÁSICA DE SÃO JOÃO DEL
REI

Maio de 2018

Acadêmico: Sinara da Silva Anastácio

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 maio de 2018, o valor da cesta básica apresentou uma diminuição de 2,71%

em relação ao mês de abril, distinguindo-se do comportamento do mês anterior, no qual a cesta

básica teve um aumento de 2,42%. Dos treze produtos que a compõem, cinco registraram redução

em seus preços e oito registraram aumentos, conforme apresenta a 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 farinha de trigo (7,31%);

seguida pela batata lavada (7,05%), leite (3,93%) e o feijão carioca (3,49%). A alta do preço da

farinha de trigo seguiu a tendência de Belo Horizonte. Segundo o jornal O Tempo, a queda na safra

de trigo na Argentina, principal exportador do produto para o Brasil, acabou prejudicando nosso

abastecimento interno. “Nos últimos três meses vimos um aumento no trigo, em parte pela seca na

Argentina e em parte pelo câmbio”, afirmou Cláudio Zanão, presidente da Abimapi (indústria de

biscoitos, massas, bolos e pães). Segundo ele, o efeito deve perdurar apenas pelos próximos meses,

já que a safra brasileira deve suprir a demanda no país após o inverno.

A alta do preço da batata lavada, segundo o jornal Folha de São Paulo, foi fortemente

influenciada pela greve dos caminhoneiros. Os produtos agropecuários, no geral, foram os mais

afetados pela paralisação das rodovias. A saca de 50 kg da batata, por exemplo, que normalmente

era comercializada a R$70, chegou a custar R$250,00 em alguns pontos de Belo Horizonte. O

Produtos Quantidade Abril Maio Variação %

Açúcar Cristal 3 kg 4,37 4,44 1,47

Arroz Tipo 1 3 kg 8,64 8,65 0,17

Café em Pó 0,600kg 11,13 10,91 -1,98

Farinha de Trigo 1,5kg 3,51 3,77 7,31

Feijão Carioca 4,5kg 14,07 14,57 3,49

Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 20,03 20,82 3,93

Manteiga 0,750kg 26,38 26,30 -0,33

Óleo de Soja 0,750ml 2,66 2,73 2,30

Pão Frances 6 kg 56,98 51,62 -9,41

Banana Prata 7,2 kg 22,08 20,77 -5,95

Batata Lavada 6 kg 11,99 12,84 7,05

Tomate Longa Vida 9 kg 43,65 37,20 -14,79

Carne Bovina de 1ª 6 kg 115,62 117,25 1,43

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO R$ 341,13 331,87 -

Variação mensal 2,42% -2,71% -



aumento se deu porque a maioria dos atacadistas nem ao menos chegaram a receber as mercadorias.

No entreposto da Ceasa costumam ser descarregados de 20 a 30 caminhões de batatas inglesas por

dia, mas, no período da paralisação não chegou nenhum. O produto vendido ao consumidor era o

que estava em estoque.

Segundo informações do G1, só nos quatro primeiros meses de 2018, o preço pago pelo

litro do leite em muitas regiões de Minas Gerais aumentou em média 30%. Depois de um ano de

quedas consecutivas, o preço melhorou e o produtor recebeu, em abril, R$1,28 para cada litro

produzido. “O clima influenciou na produção e com isso a oferta diminuiu”. esclareceu Procópio

Gontijo, presidente da Associação dos pecuaristas de Leite do centro-oeste de Minas. Também há a

questão do dólar, que, apresentando aumento sistemático, tornou difícil a importação, fazendo com

que nosso leite seja mais atrativo ao mercado e às empresas.

Já em relação às quedas de preços, os produtos que apresentaram variações mais

significativas em relação ao mês passado foram o tomate (-14,79%), o pão francês (-9,41%), a

banana prata (-5,95%) e o café em pó (-1,98%). A queda do preço do tomate, segundo a

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), se deu pela maior oferta do produto, provocada

pela maturação acelerada do fruto. O agricultor, preocupado com as temperaturas elevadas e a

compensação de preços, acabou inundando o mercado.

Apesar do aumento do preço da farinha impulsionado pela alta do dólar, o pão francês não

ficou mais caro no mês de maio. Numa pesquisa feita pelo jornal Folha de São Paulo, de 46

padarias em diferentes regiões de São Paulo, apenas quatro subiram o preço do pão francês. “A

farinha ficou mais cara, mas tiramos um pouco do lucro para continuar com os clientes”, disse

Aníbal Romeu, dono da padaria Cristalina em entrevista ao jornal. Com a alta do dólar, o primeiro

aumento de preços vem na base da cadeia produtiva, em matérias primas industriais e alimentos. A

expectativa é de que os derivados da farinha encareçam em breve.

Em relação a banana prata, conforme o gerente de Modernização do Mercado

Hortigranjeiro da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Erick Farias, a maior oferta foi

o que levou à queda dos preços. “A demanda não acompanhou o aumento da oferta com a safra em

algumas regiões”, afirmou ele. “No segundo semestre, como a produção é menor, a perspectiva é

de uma acomodação dos valores”, concluiu.

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

sanjoanense foi de R$ 331,87, R$ 9,15 a menos do que o observado no mês anterior, na qual o



valor gasto com a cesta básica no município foi de R$ 341,13.

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 -, verificou-se que o trabalhador sanjoanense teve um leve ganho

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

com alimentação. Quem recebeu um salário mínimo em maio comprometeu 37,39% da sua renda

com a cesta básica. Essa parcela é inferior à constatada no mês de abril, em que era preciso 38,87%

do salário para comprar a mesma cesta.

Abril Maio

Salário Mínimo líquido R$ 877,68 877,68

Custo da Cesta Básica R$ 341,12 331,87

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 38,87% 37,39%
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