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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 março de 2019, o valor da cesta básica apresentou aumento de 8,03% em 

relação ao mês de fevereiro de 2019. 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, fevereiro/março de 2019. 

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

 

Segundo estudo do DIEESE (2019), o custo da cesta básica subiu em todas as 18 capitais 

brasileiras no mês de março. O maior aumento registrado foi em Brasília (11,09%). Nas capitais 

mais próximas de São João del Rei, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, as elevações foram de 4,30% 

e 6,86%, respectivamente. 

Na cesta básica de São João del Rei, o item que apresentou a maior variação percentual foi a 

batata lavada (21,36%), seguido do tomate (14,81%) e a banana prata (12,89%). Dos itens que 

apresentaram redução, destaca-se o açúcar (-16,09%). Em termos de aumento bruto, o tomate foi o 

item que apresentou maior valorização (R$ 6,43), seguido da batata lavada (R$ 5,43). Em termos de 

redução bruta, o açúcar foi o item que apresentou maior redução (R$ 0,87). 

Segundo a Conab, desde outubro do ano passado a batata apresenta aumentos quase 

contínuos, devido a estudos preliminares que já apontavam uma redução da safra das águas, que 

ocorre no primeiro trimestre do ano. Esse cenário se tornou pior para o consumidor devido às altas 

Produtos Quantidade 
Fevereiro 

(R$) 

Março 

(R$) 

Variação 

% 

Açúcar Cristal 3 kg 5,42 4,55 -16,09 

Arroz Tipo 1 3 kg 9,72 9,83 1,08 

Café em Pó 0,600kg 10,79 11,20 -1,07 

Farinha de Trigo 1,5kg 4,78 4,63 -3,11 

Feijão Carioca 4,5kg 34,02 37,69 10,77 

Leite Tipo C 7,5 l 21,69 21,43 -1,22 

Manteiga 0,750kg 27,81 28,09 1,01 

Óleo de Soja 0,750ml 2,97 2,99 0,61 

Pão Francês 6 kg 57,36 58,28 1,61 

Banana Prata 7,2 kg 23,15 26,14 12,89 

Batata Lavada 6 kg 25,46 30,89 21,36 

Tomate Longa Vida 9 kg 43,43 49,86 14,81 

Carne Bovina de 1ª 6 kg 131,66 133,40 1,32 

CUSTO DA ALIMENTAÇÃO  398,26 418,96 - 

Variação mensal (%)  8,03 5,20 - 

Variação no ano (%) 
11,49 



 

 

temperaturas e elevada umidade que atingiram as áreas produtoras, adiantando a colheita da safra 

das águas e reduzindo o volume do produto ofertado no mês de março, redução que impactou os 

preços praticados.   

Em janeiro deste ano o tomate teve grande redução no preço (35,84%) devido às altas 

temperaturas, que aceleraram a colheita e obrigaram o produtor a colocar o produto no mercado. 

Entretanto as chuvas interromperam a maturação acelerada, o que gerou pressão nos preços antes 

reduzidos, voltando o tomate a apresentar aumentos a partir de fevereiro deste ano, movimento 

seguido também neste mês de março. 

Assim como ocorreu na cidade de São João del Rei, o Dieese destaca que nas capitais 

brasileiras os preços do tomate, batata, feijão e banana, produtos in natura ou semielaborados, 

apresentaram aumento a partir de fevereiro de 2019, elevando o preço das cestas básicas das cidades 

pesquisadas. Este é o quarto mês seguido que o feijão apresenta aumento, sendo que nos outros três 

meses ele foi o produto que teve o maior aumento relativo. Espera-se que a partir de abril/maio o 

preço do feijão comece a reduzir, devido a entrada de nova safra no mercado. 

Houve apenas quatro itens que apresentaram redução nos valores em março, todos com 

reduções brutas que não ultrapassam um real. Entretanto, em termos relativos o açúcar se destacou, 

com redução de 16,09%. Segundo o Cepea, essa redução se deve as expectativas sobre a entrada no 

mercado da safra 2019/2020 do Centro-Sul, que inicia oficialmente no mês de abril. 

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 março foi a de São Paulo (R$ 509,11). Desse modo, o salário mínimo necessário 

para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 4.277,04, ou seja, 4,29 

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 março deveria ser R$ 

3.519,69.  

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

foi de R$ 418,96, R$ 20,70 mais cara do que o observado no mês anterior, quando o valor gasto com 

a cesta no município era de R$ 398,26. 

 



 

 

Tabela 2- Custo da cesta básica sobre o salário mínimo em São João del-Rei fevereiro/março de 2019. 

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 redução da renda, 

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

alimentação. Quem recebeu um salário mínimo em março de 2019 comprometeu 45,59% da sua 

renda com a cesta básica. Essa parcela é superior à constatada no mês de fevereiro de 2019, quando 

era preciso 43,34% do salário para comprar a mesma cesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fevereiro Março  

Salário Mínimo líquido 918,96 918,96  

Custo da Cesta Básica 398,26 418,96  

Parcela do Salário Mínimo gasta com a Cesta Básica 43,34% 45,59%  

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 

 

Alunas: Sinara da Silva Anastácio 

    Ana Paula Bentes  

 

Contatos: nepe@ufsj.edu.br 


