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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 setembro de 2018, o valor da cesta básica apresentou aumento de 1,32% em 

relação ao mês de agosto, comportamento diferente do mês anterior, no qual a cesta básica teve 

variação negativa de 6,57%. Dos treze produtos que a compõem a cesta básica cinco registraram 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Custo da cesta básica, São João del Rei, agosto/setembro 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 caiu em 10 

das 18 capitais brasileiras pesquisadas. Em relação a região sudeste, São Paulo não apresentou 

variação e Vitória teve leve queda (0,02%), enquanto Belo Horizonte e Rio de Janeiro 

apresentaram alta de 0,25% e 0,34%, respectivamente . Desse modo, comparado as capitais mais 

próximas do município de São João del Rei o aumento apresentado foi relativamente maior. 

Dos itens da cesta básica que apresentaram aumento, o café foi o que teve o maior 

acréscimo percentual (9,46%). Segundo o Dieese esse produto também apresentou aumento na 

cidade de São Paulo (2,42%). Apesar da elevação do preço do café em pó, a Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab) informa que o grão de café vem sendo comercializado a preços 

reduzidos, havendo a preocupação do Conselho Internacional do Café em adotar medidas que 

permitam o incremento da rentabilidade aos produtores, de modo a garantir sua sustentabilidade 

econômica. Esse cenário permite entender porque a comercialização da safra de café 2018/2019 

Produtos Quantidade Agosto Setembro 
Variação 

% 

Açúcar Cristal 3 kg 4,72 4,68 -0,89 

Arroz Tipo 1 3 kg 9,19 9,45 2,82 

Café em Pó 0,600kg 10,63 11,64 9,46 

Farinha de Trigo 1,5kg 4,48 4,70 5,06 

Feijão Carioca 4,5kg 14,03 13,91 -0,81 

Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 24,48 24,02 -1,91 

Manteiga 0,750kg 27,56 27,30 -0,93 

Óleo de Soja 0,750ml 2,73 2,68 -1,63 

Pão Francês 6 kg 53,81 54,77 1,77 

Banana Prata 7,2 kg 15,57 13,37 -14,10 

Batata Lavada 6 kg 9,69 7,89 -18,57 

Tomate Longa Vida 9 kg 25,84 25,02 -3,17 

Carne Bovina de 1ª 6 kg 116,96 124,48 6,43 

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO  319,68 323,91 - 

Variação mensal (%)  -6,57 1,32 - 

Variação no ano (%) 
-1,73 



atingiu marca de comercialização de 51%, abaixo da média dos últimos cinco anos (52%) para essa 

mesma época do ano. Com o baixo preço do produto os produtores estão preferindo esperar para 

comercializar seus estoques, o que reduz a liquidez na praça e eleva o valor do café em pó. 

Outros dois produtos que apresentaram elevação no preço foram a farinha de trigo (5,06%) 

e o pão francês (1,77%). Esse movimento de alta dos dois produtos está relacionado a cotação do 

trigo no mercado internacional, dado que segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) importa cerca de 60% do trigo consumido, sendo que a Conab estima que 

85% dessa importação venha da Argentina, que anunciou no inicio de setembro aumento dos 

impostos sobre a exportação do trigo. Com o câmbio valorizado e o aumento dos custos do 

principal exportador para o Brasil, houve a elevação dos preços do trigo, o que também elevou os 

produtos derivados dessa commodity. Esse movimento no entanto não foi maior devido ao inicio 

da colheita da safra dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, aumentando a expectativa pela 

redução dos preços e diminuindo a comercialização desse cereal, o que reduziu o ímpeto de alta. 

Como o pão francês é o segundo produto que tem mais impacto na cesta básica, atrás apenas da 

carne, esses movimentos são importantes ao definir o custo final da cesta para os consumidores. 

Outro produto que sofreu maior influência do dólar foi o arroz, que apresentou elevação de 

2,82% em São João del Rei e segundo o DIEESE também em 15 capitais brasileiras, com destaque 

para Belo Horizonte (12,19%). Conforme a Agrolink, como houve a elevação de expectativas da 

valorização do dólar frente ao real os produtores optaram por postergar as vendas, estando 

presentes no mercado apenas aqueles que precisam de dinheiro para as necessidades de caixa. Do 

lado das beneficiadoras também houve retração de comercialização, com negócios sendo fechados 

apenas para necessidades pontuais, dado que o aumento no preço do grão de arroz é de difícil 

repasse para o produto final. O encarecimento do grão tem pressionado a elevação dos preços 

ofertados pelas beneficiadoras, o que eleva o preço do pacote de arroz. Esse movimento de alta 

pode se manter caso as beneficiadoras não consigam conter a alta do grão conforme o estoque do 

produto se esgote. 

No mês de setembro o produto que teve a maior participação absoluta em termos de 

aumento de preço foi a carne bovina (R$ 7,52), elevando sua participação na composição do custo 

da cesta básica para 38,43%. Segundo a Scot Consultoria, a carne bovina vem apresentando 

seguidos aumentos desde agosto, movimento explicado devido a retomada/aumento da exportação 

de carne bovina para países como China, Egito e membros da União Europeia, que haviam 



restringido a importação do produto brasileiro devido ao caso de corrupção na fiscalização de 

frigoríficos.  Outro fator que ajuda na alta desse produto é o menor nível de boi gordo para 

comercialização, já que muitos ainda estão em processo de engorda e estarão disponíveis no 

mercado a partir de outubro.  

Com todos esses movimentos de elevação de produtos com alto peso na composição do 

preço da cesta básica, a queda do preço da batata lavada (18,57%) e da banana prata (14,10) ajudou 

a conter a elevação do preço da cesta básica. De acordo com o Centro de Estudos em Economia 

Aplicada (CEPEA), a queda no preço da batata é influenciado pela maior oferta do produto, devido 

a época de colheita e a alta temperatura que algumas regiões apresentaram, como o cerrado 

mineiro. Este aumento de temperatura adiantou a colheita da safra, elevando ainda mais a oferta do 

produto, além de reduzir a qualidade, o que acarretou na redução dos preços praticados O DIEESE 

informa que nas capitais da região Centro-Sul no mês de setembro apenas Campo Grande não 

apresentou redução no preço da batata. 

Em relação a banana prata, o preço também foi afetado devido a maior oferta do produto, 

sendo que Minas Gerais destaca-se como um dos principais produtores, com a Conab informando 

uma boa produção no sul e norte de Minas. Esse movimento de redução nos preços da banana prata 

se constata deste julho, sendo intensificado devido a seca na região norte de Minas, que reduziu a 

qualidade da fruta ofertada. Essa situação tem mantido o preço da banana prata a níveis iguais ou 

inferiores ao da banana nanica (que normalmente é mais barata). Dado esse cenário, conjuntamente 

com o aumento dos custos de produção devido ao aumento do dólar, que eleva os preços de 

defensivos e outros insumos utilizados na produção, o CEPEA informa que a cultura de banana no 

norte de minas pode perder espaço, havendo a substituição de bananais mais antigos por outras 

frutas, como a manga.  

Tendo como base a cesta Florianópolis, que em setembro foi a mais cara do país (R$ 

435,47), e levando em conta a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo 

deve 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. Em setembro de 2018, o salário 

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

3.658,39, ou seja, 3,83 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 



setembro deveria ser R$ 2721,17  

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

sanjoanense foi de R$323,91, R$ 4,23 a menos do que o observado no mês anterior, quando o 

valor gasto com a cesta no município era de R$ 319,68. 

 

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del Rei,agosto/setembro 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 setembro, comprometeu 36,91% da sua renda 

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

36,42% do salário para comprar a mesma cesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 Agosto Setembro  

Salário Mínimo líquido 877,68 877,68  

Custo da Cesta Básica 319,68 323,91  

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 36,42% 36,91%  
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