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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 novembro de 2018, o valor da cesta básica apresentou aumento de 5,43% 

em relação ao mês de outubro, seguindo tendência de alta que se registra deste setembro. Dos treze 

produtos que compõem a cesta básica, nove registraram aumento em seus preços e quatro redução, 

conforme é apresentado na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1 - Custo da cesta básica, São João del-Rei, outubro/novembro de 2018 

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

 

Segundo dados do DIEESE (2018), pelo segundo mês consecutivo o preço do conjunto de 

alimentos essenciais subiu em 16 das 18 capitais brasileiras pesquisadas. O maior aumento 

registrado foi em Belo Horizonte (7,81%) enquanto que no Rio de Janeiro, a outra capital mais 

próxima de São João del-Rei, o aumento foi de 3,73%.  

O item que apresentou tanto o maior aumento percentual (80,70%) como bruto (R$ 6,93) 

foi a batata. Apesar do aumento deste produto também ter sido percebido na maioria das capitais 

pesquisadas pelo DIEESE, o maior aumento relativo foi de 45,70%, apresentado em Brasília. 

Nesse sentido o preço da batata em São João del-Rei se elevou muito mais em relação às cidades 

pesquisadas pelo DIEESE. Algum aumento já era esperado para esse item, conforme informado no 

boletim anterior, porém surpreende o nível desse aumento. Conforme a Conab, para essa época do 

Produtos Quantidade Outubro Novembro 
Variação 

% 

Açúcar Cristal 3 kg 4,93 5,04 2,12 

Arroz Tipo 1 3 kg 9,90 9,72 -1,86 

Café em Pó 0,600kg 11,28 11,21 -0,67 

Farinha de Trigo 1,5kg 4,43 4,53 2,43 

Feijão Carioca 4,5kg 13,96 13,95 -0,14 

Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 24,92 21,69 -5,38 

Manteiga 0,750kg 25,33 27,38 8,12 

Óleo de Soja 0,750ml 2,78 2,88 3,63 

Pão Francês 6 kg 54,82 55,86 1,90 

Banana Prata 7,2 kg 13,36 16,84 26,02 

Batata Lavada 6 kg 8,60 15,53 80,70 

Tomate Longa Vida 9 kg 55,87 60,95 9,11 

Carne Bovina de 1ª 6 kg 123,33 125,02 1,37 

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO  353,51 370,59 - 

Variação mensal (%)  8,52 5,43 - 

Variação no ano (%) 
12,43 



 

 

ano esperam-se maiores aumentos em épocas de chuva, quando a colheita do tubérculo é 

prejudicada. Cabe destacar que mesmo com o aumento do preço da batata, ela ainda se encontra 

em níveis de preços que desestimulam a plantação por parte do produtor, sendo que este aumento 

pode ser contornado pelos consumidores ao adquirirem o produto em períodos sem chuva ou de 

chuva menos intensa, quando o preço ao consumidor abaixa devido a maior oferta do produto. 

Outro produto que teve impacto bruto alto no aumento do valor da cesta básica em 

novembro foi o tomate (R$ 5,08). Ele já vinha apresentando alta, sendo que o mês de outubro os 

preços do tomate aumentaram mais de 100% em várias regiões do país, inclusive São João del-Rei. 

Era esperada uma redução do preço já para novembro a colheita da segunda parte da safra de 

inverno, porém com as chuvas o inicio dessa colheita foi atrasada e não houve reflexo nos preços 

do produto. 

Outros produtos que se destacam em relação ao aumento de preços são a banana (26,02%) e 

a manteiga (8,12%). A banana vinha de seguidas reduções, com preços que não cobriam o custo do 

produtor. A recuperação nesses preços se deve a menor oferta, afetada, segundo a Conab, por 

ventania que causou a perda de 35% da plantação do Vale do Ribeira (SP).  

O caso da manteiga é intrigante, pois o leite apresentou a maior redução tanto bruta como 

percentual na cesta básica, de 5,38% e R$ 3,23, respectivamente. Podem parecer contraditório 

esses movimentos, porém, segundo a Emater, a manteiga precisa de leite com alto teor de gordura 

para ser produzido, o que não é característica do leite produzido no Brasil. Devido à falta de 

especialização do rebanho produtor de leite e a necessidades de adequações melhores na 

alimentação bovina, o leite produzido no Brasil não consegue gerar excedentes de gordura 

suficiente para suprir a necessidade da indústria produtora de manteiga. Assim, mesmo que o leite 

tenha sofrido redução devido ao recuo do consumo, que segundo a CEPEA força os vendedores a 

se valerem de promoções para garantir liquidez, e ao aumento da oferta com as chuvas e a 

melhoria das pastagens, o preço da manteiga apresentou movimento oposto, de aumento. 

Levando em conta a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deva 

ser suficiente para suprir as despesas da família do trabalhador com alimentação, moradia, saúde, 

educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima o salário mínimo 

que seria necessário para satisfazer essas necessidades. Para isso é tomado como base a cesta 

básica de São Paulo, que em novembro foi a mais cara do país (R$ 471,37). Desse modo, o salário 

mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 



 

 

3.959,98, ou seja, 4,15 vezes o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 954,00. Seguindo 

a metodologia do DIEESE, para a cidade de São João del-Rei o salário mínimo necessário em 

novembro deveria ser R$ 3113,33.  

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

sanjoanense foi de R$370,59, R$ 17,08 mais caro do que o observado no mês anterior, quando o 

valor gasto com a cesta no município era de R$ 353,51. 

 

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del-Rei outubro/novembro 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 redução da 

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

alimentação. Quem recebeu um salário mínimo em novembro, comprometeu 42,22% da sua renda 

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

40,32% do salário para comprar a mesma cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Outubro Novembro  

Salário Mínimo líquido 877,68 877,68  

Custo da Cesta Básica 353,91 370,59  

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 40,32% 42,22%  

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 

Economia 

Departamento de Ciências Econômicas 

Universidade Federal de São João del-Rei 

 

Coordenador: Prof. Renilson Rodrigues da Silva 

Vice coordenador: Prof. Douglas Marcos Ferreira 

 

Técnico: Robson Miranda Silva 

 

Contatos: nepe@ufsj.edu.br 


