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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 outubro de 2018, o valor da cesta básica apresentou aumento de 8,52% em 

relação ao mês de setembro, apresentando alta bem mais expressiva do que a registrada no mês 

anterior, que foi de 1,32%. Dos treze produtos que compõem a cesta básica, cinco registraram 

aumento em seus preços e oito redução, conforme é apresentado na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

 

Segundo dados do DIEESE (2018), o preço do conjunto de alimentos essenciais subiu em 

16 das 18 capitais brasileiras pesquisadas. Apenas em Recife e Natal o preço da cesta básica 

diminuiu no mês de outubro, sendo o maior aumento registrado em Fortaleza (7,15%). Nesse 

sentido, o aumento apresentado em São João del-Rei foi bem superior que os das capitais 

pesquisadas pelo DIEESE, principalmente em relação às capitais mais próximas da cidade, Belo 

Horizonte (3,88%) e Rio de Janeiro (6,02%), que no entanto ainda apresentam valor bruto maior, 

de R$ 372,77 e R$ 443,69, respectivamente.  

O item que teve maior impacto na valorização do preço da cesta básica foi o tomate, que 

apresentou aumento de 123,28% no mês de outubro em relação a setembro, fato que elevou seu 

impacto na cesta básica em R$30,85. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 

Produtos Quantidade Setembro Outubro 
Variação 

% 

Açúcar Cristal 3 kg 4,68 4,93 5,35 

Arroz Tipo 1 3 kg 9,45 9,90 4,77 

Café em Pó 0,600kg 11,64 11,28 -3,04 

Farinha de Trigo 1,5kg 4,70 4,43 -5,87 

Feijão Carioca 4,5kg 13,91 13,96 0,38 

Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 24,02 24,92 -4,55 

Manteiga 0,750kg 27,30 25,33 -7,24 

Óleo de Soja 0,750ml 2,68 2,78 3,63 

Pão Francês 6 kg 54,77 54,82 0,09 

Banana Prata 7,2 kg 13,37 13,36 -0,05 

Batata Lavada 6 kg 7,89 8,60 8,91 

Tomate Longa Vida 9 kg 25,02 55,87 123,28 

Carne Bovina de 1ª 6 kg 124,48 123,33 -0,92 

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO  323,91 353,51 - 

Variação mensal (%)  1,32 8,52 - 

Variação no ano (%) 
7,25 



esse cenário foi causado devido ao término da primeira fase da colheita da safra de inverno aliado 

ao atraso na colheita da segunda parte, que devido às baixas temperaturas em algumas regiões 

produtoras começou a ser efetuada no final do mês de outubro. As baixas temperaturas também 

prejudicaram a qualidade do tomate plantado, havendo inclusive descarte de alguns frutos. Devido 

à falta de oferta do produto, mesmo a qualidade caindo os preços do tomate se valorizaram ao 

pondo de onerar o custo da cesta básica de São João del-Rei no mês de outubro, tendo também 

apresentado elevação em 16 das 18 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Entretanto, com a colheita 

da segunda parte da safra de inverno espera-se uma redução nos preços do tomate já para o mês de 

novembro. 

Os outros produtos que apresentara maior aumento em outubro foram a batata (8,91%), o 

arroz (5,35%) e o açúcar cristal (4,77%). Entretanto, a contribuição desses produtos para o 

aumento do valor bruto da cesta básica foi de R$ 0,71, R$ 0,25 e R$ 0,45, respectivamente. Nesse 

sentido, os consumidores que conseguiram substituir o tomate não sentiram tanto o efeito do 

aumento do custo a cesta básica. Segundo o Centro de Estudos em Economia Aplicada (CEPEA), 

os produtores de arroz e cana de açúcar tiveram dificuldade no transporte devido às chuvas, o que 

diminui a liquidez do mercado, elevando os preços. Porém, com a recente valorização do real 

frente ao dólar, há a possibilidade do açúcar sofrer queda nos preços, devido à perda de 

competitividade das exportações, o que aumenta a oferta interna e pressiona para a queda nos 

preços. Já o arroz, que ao invés de ser exportado é importado, sofre movimento contrário. No 

entanto, como noticiado no último boletim, os produtores de arroz estão pouco ativos no mercado, 

antes devido à expectativa de valorização do dólar e agora devido à expectativa da entressafra, o 

que acarretaria em aumentos nos preços. Nesse sentido, apesar da valorização do real frente ao 

dólar, a baixa liquidez do mercado manteve a tendência de aumento no preço do grão de arroz, que 

acabou sendo repassado para o consumidor. 

Já em relação ao aumento da batata, cabe destacar que ela vinha apresentando reduções do 

preço nos últimos meses, porém em outubro a colheita foi prejudicada devido às chuvas. 

Entretanto, a manutenção de preços mais elevados não é descartada para os meses de novembro e 

dezembro, pois o plantio na época da safra das águas foi desestimulado dado os baixos preços do 

tubérculo durante os últimos meses. 

Daqueles produtos que apresentaram queda, destaca-se a manteiga (-7,24%), a farinha de 

trigo (-5,87%) e o café em pó (3,04%). Segundo o CEPEA, a queda do preço da manteiga segue a 



tendência de queda dos preços dos derivados lácteos, que sofreram redução devido à queda no 

preço pago aos produtores de leite. Essa queda se dá pela elevada oferta de leite e baixo consumo 

desse produto e de seus derivados. Em relação à farinha de trigo, a queda se deu devido a maior 

colheita no sul do país e na Argentina. Ademais, com a queda do dólar, os produtores podem 

pressionar os preços internos com a possibilidade de importar trigo em vez de comprar dos 

produtores nacionais. 

Porém, em termos de valores, aqueles que mais contribuíram na contenção do aumento da 

cesta básica foram a manteiga e a carne bovina, que tiveram redução de R$ 1,97 e R$ 1,15, 

respectivamente. A redução da carne bovina se deu apesar da retomada da exportação brasileira, o 

que diminui a oferta doméstica e eleva os preços internos. Porém, segundo a Scot Constoria, o 

movimento de exportação foi superado devido à alta oferta de bois para abates e a demanda 

reduzida dos frigoríficos, que já possuíam bois de corte comprados anteriormente ao aumento das 

exportações. Ademais, segundo o CEPEA, o consumo da carne bovina ainda está arrefecido por 

causa da lenta recuperação da economia brasileira, o que diminui o poder de compra das famílias.  

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 Florianópolis, que em outubro foi a mais cara do país (R$ 450,35). Desse modo, o salário 

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

3.754,16, ou seja, 4,01 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 

outubro deveria ser R$ 2969, 84.  

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

sanjoanense foi de R$353,51, R$ 29,40 mais caro do que o observado no mês anterior, quando o 

valor gasto com a cesta no município era de R$ 323,91. 

 

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei setembro/outubro de 2018 

 Setembro Outubro  

Salário Mínimo líquido 877,68 877,68  

Custo da Cesta Básica 323,91 353,91  



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 outubro, comprometeu 40,32% da sua renda 

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

36,91% do salário para comprar a mesma cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 36,91% 40,32%  
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