
CUSTO DA CESTA BÁSICA DE SÃO JOÃO DEL REI 
 

 

 

 
 

 

              Janeiro de 2019 

                                                  

            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 janeiro de 2019, o valor da cesta básica apresentou redução de 1,90% em 

relação ao mês de dezembro de 2018, quebrando tendência de alta que se registrava deste setembro 

de 2018. Dos treze produtos que compõem a cesta básica, sete registraram aumento em seus preços 

e seis redução, conforme é apresentado na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1 - Custo da cesta básica, São João del-Rei, dezembro2018/janeiro de 2019. 

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

 

Segundo estudo do DIEESE (2019), o custo da cesta básica diminuiu em 9 capitais brasileiras 

e aumentou nas outras nove capitais pesquisadas. O maior aumento registrado foi em Vitória 

(5,00%), e a maior redução em Porto Alegre (-4,96%). Nas capitais mais próximas de São João del 

Rei, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, houveram reduções de -0,81% e -1,35%, respectivamente. 

Em relação a cesta básica de São João del Rei, o item que apresentou a maior variação 

percentual foi o feijão carioca (39,06%), seguido da banana (19,15%). Dos itens que apresentaram 

redução, se destacam o tomate (-35,84%) e a batata (-3,81%). Em termos de aumento bruto, o feijão 

foi o item que apresentou maior valorização (R$ 6,69), seguida da banana (R$ 3,78), sendo que o 

tomate foi o que apresentou maior redução (R$ 19,20). 

Este é o segundo mês seguido que o feijão é o item da cesta básica que apresenta maior 

aumento relativo, também tendo apresentando aumento em todas as capitais brasileiras pesquisadas 

Produtos Quantidade 
Dezembro 

2018 (R$) 

Janeiro 

2019 (R$) 

Variação 

% 

Açúcar Cristal 3 kg 5,17 5,43 5,02 

Arroz Tipo 1 3 kg 9,57 9,71 1,45 

Café em Pó 0,600kg 11,23 11,21 -0,19 

Farinha de Trigo 1,5kg 4,53 4,44 -2,15 

Feijão Carioca 4,5kg 17,12 23,81 39,06 

Leite UHT Integral e Leite C 7,5 l 20,82 21,35 2,55 

Manteiga 0,750kg 26,80 27,29 1,84 

Óleo de Soja 0,750ml 3,00 2,93 -2,24 

Pão Francês 6 kg 57,11 56,56 -0,95 

Banana Prata 7,2 kg 19,76 23,54 19,15 

Batata Lavada 6 kg 18,81 18,10 -3,81 

Tomate Longa Vida 9 kg 53,58 34,38 -35,84 

Carne Bovina de 1ª 6 kg 128,29 129,92 1,27 

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO  375,79 368,66 - 

Variação mensal (%)  1,40 1,90 - 

Variação no ano (%) 
- 



 

 

pelo DIEESE. Segundo a Conab, a primeira safra do feijão 2018/2019 foi afetada pela estiagem, por 

isso o grão segue com preços elevados, havendo a reversão provavelmente a partir de abril/maio. 

O outro produto que apresentou grande alta no preço foi o a banana, que vem de recuperação 

de preços baixos nos meses anteriores. Segundo a Conab, a elevação no preço da fruta se deve ao 

termino da colheita em algumas regiões produtoras, o que permitiu a recuperação de parte do preço 

do produto. No entanto, com o forte calor em alguns dias de janeiro, algumas plantações tiveram que 

antecipar a colheita, o que caracterizou grandes oscilações no preço da fruta em janeiro. 

Dos itens que apresentaram queda, o maior destaque é o tomate, que conseguiu frear o 

aumento do custo da cesta básica devido aos grandes aumentos registrados em outros produtos. Este 

movimento segue tendência apresentada no mês passado, porém intensificada devido as chuvas e ao 

calor no mês de janeiro. O calor impediu que os produtores postergassem o plantio devido à queda 

dos preços já sentidas no mês anterior, antecipando assim o ingresso da safra no mercado. Já as 

chuvas diminuíram a qualidade de parte da produção, o que diminuiu o preço pago. 

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 mais 

cara do país, que em janeiro de 2019 foi a de São Paulo (R$ 467,65). Desse modo, o salário mínimo 

necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.928,73, ou 

seja, 3,94 vezes o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 998,00. Seguindo a metodologia 

do DIEESE, para a cidade de São João del-Rei o salário mínimo necessário em janeiro de 2019 

deveria ser R$ 3.097,12.  

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

sanjoanense foi de R$ 368,66, R$ 7,13 mais barata do que o observado no mês anterior, quando o 

valor gasto com a cesta no município era de R$ 375,79. 

 

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

2019. 

 Dezembro Janeiro  

Salário Mínimo líquido 877,68 918,96  

Custo da Cesta Básica 375,79 368,66  



 

 

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 aumento da renda, 

já que demandou menos da sua remuneração para satisfazer suas necessidades básicas com 

alimentação. Quem recebeu um salário mínimo em janeiro de 2019 comprometeu 40,12% da sua 

renda com a cesta básica. Essa parcela é inferior à constatada no mês de dezembro de 2018, quando 

era preciso 42,82% do salário para comprar a mesma cesta. Este movimento, além da redução do 

custo da cesta básica, foi impactado pelo aumento do salário mínimo nacional, que passou de R$ 

954,00 em dezembro de 2018 para R$ 998,00 em janeiro de 2019. 
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