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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 sofreram alterações, na qual adequou-se a aos métodos de pesquisa do 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, segundo o 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 Março de 2018, o valor da Cesta Básica apresentou uma redução de 0,17%,

em relação ao mês de Fevereiro, seguindo o mesmo comportamento em relação ao mês anterior, no

qual a cesta básica teve uma redução em 7,46%. Dos treze produtos que a compõem, oito

registraram uma redução em seus preços e cinco registraram aumentos, conforme apresenta a

Tabela 1.



Tabela 1 - Custo da cesta básica, São João del Rei, Fevereiro/ Março 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 (9,62%);

seguido pelo tomate (7,38%), leite (5,01%) e a farinha de trigo (2,86%). Em relação aos preços

da banana, 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 em quase 10%. O que levou a

banana a este patamar este mês, foi uma menor disponibilidade dos ofertantes e uma maior procura

do fruto no mercado. Ainda com uma menor disponibilidade da nanica na praça, a procura pela

prata aumentou justificando o maior preço. Segundo o HFBrasil a variedade da banana prata é

amplamente cultivada nas regiões produtoras do Nordeste e de Minas Gerais e apresentou oferta

controlada nos primeiros meses deste ano. Por último, a oferta de prata deve aumentar apenas entre

Julho e Agosto nas praças do norte do Estado mineiro equalizando assim, os preços no mercado.

Em relação ao tomate, a alta nos preços é resultado de alguns fatores ocorridos ao longo do

Produtos Quantidade Fevereiro Março Variação %

Açúcar Cristal 3 kg 4,52 4,45 -1,55%
Arroz Tipo 1 3 kg 8,55 8,48 -0,88%
Café em Pó 0,600kg 11,47 11,17 -2,60%
Farinha de Trigo 1,5kg 3,32 3,41 2,86%
Feijão Carioca 4,5kg 14,42 13,71 -4,93%
Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 17,75 18,64 5,01%
Manteiga 0,750kg 27,01 26,69 -1,19%
Óleo de Soja 0,750ml 2,78 2,66 -4,43%
Pão Frances 6 kg 55,20 51,56 -6,59%
Banana Prata 7,2 kg 20,88 22,89 9,62%
Batata Lavada 6 kg 12,86 11,27 -12,38%
Tomate Longa Vida 9 kg 36,71 39,42 7,38%
Carne Bovina de 1ª 6 kg 118,16 118,74 0,48%
CUSTO DA ALIMENTAÇÃO R$ 333,63 R$ 333,07 -

Variação mensal -7,46% -0,17% -



mês. No início do mês haviam poucos frutos no atacado e os produtores da praça estavam

finalizando roças velhas e iniciando novas; logo, a disponibilidade de tomate foi menor. Além

disso, a qualidade estava melhor, o que aumenta ainda mais seu valor. Ainda, no final do mês a

oferta seguiu um pouco mais limitada, reflexo da menor intensidade de colheita em algumas praças,

as cotações aumentaram. Ademais, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, a Semana Santa

pode ter influenciado o aumento da demanda. Em relação à qualidade, foram encontrados muitos

tomates médios e ponteiros – e, com as chuvas, além de produtos manchados, os atacadistas

receberam tomates sujos, o que atrapalhou ainda mais a comercialização, devido à necessidade de

limpeza antes da venda. Por último, São João del Rei não seguiu a tendência da capital mineira,

pois segundo a pesquisa do DIEESE, os preços do tomate apresentaram reduções.

Para o leite o aumento registrado foi devido, segundo DIEESE, pela oferta menor em

março, devido aos baixos preços nos meses anteriores e à elevação dos custos de produção, ainda

segundo CEPEA Por conta do desestímulo ocasionado pelas baixas cotações do leite nos últimos

meses e do aumento dos custos de produção no início da entressafra (atrelados à valorização do

milho), a produção de leite está menor nas regiões amostradas pelo Cepea. Ao mesmo tempo, a

demanda na ponta final da cadeia está mais firme. Segundo colaboradores consultados pelo Cepea,

os consumidores têm conseguido absorver melhor as consecutivas altas de preços.

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

mês de Fevereiro foram: a batata lavada, (-12,38%); seguido pelo pão francês (-6,59%); o feijão

carioca (-4,93%); e o óleo de soja (-4,43%). Em relação ao preço da batata, sua redução é

resultado segundo DIEESE, do calor e das chuvas que diminuíram a qualidade do tubérculo. Além

disso, a oferta seguiu normalizada e o preço no varejo recuou. O município de São João del Rei

seguiu a tendência do Estado que teve uma redução expressiva em 8,12%.

O feijão, alimento do dia a dia dos brasileiros representou queda expressiva pelo segundo

mês consecutivo. No mês de Março segundo DIEESE, o oferta do feijão carioca esteve elevada e o

feijão preto finalizou a segunda safra, o que garantiu elevado volume de oferta e redução do preço

nas prateleiras dos mercados da maior parte das cidades. Ainda, os preços do feijão estão em queda

desde o começo do ano. Analistas do mercado afirmaram que os valores atuais não cobrem os

custos de produção e que o alto estoque de passagem de safra deve desvalorizar ainda mais o grão

ao longo do ano, o que é muito favorável para os bolsos dos consumidores.

Por último, o óleo de soja apresentou redução de preço na maior parte do país, inclusive na



capital mineira, a cidade de São João del Rei também seguiu a tendência das demais regiões.

Segundo DIEESE, Apesar do aumento das exportações, os preços continuaram em queda no varejo.

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

sanjoanense foi de R$ 333,07, custo inferior de R$ 0,55 em relação ao mês anterior, na qual o valor

gasto com a cesta básica no município foi de R$ 333,63.

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei, Fevereiro/Março 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 Março, 37,95% do seu salário com a cesta básica, parcela inferior à

registrada no mês de Fevereiro (38,01%). Deste modo, a pesquisa mostrou que o trabalhador teve

ganho de renda, pois demandou menos de seu salário para as necessidades básicas com

alimentação.

Fevereiro Março

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

Custo da Cesta Básica R$ 333,63 R$ 333,07

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 38,01% 37,95%
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