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A Pesquisa Mensal da Cesta Básica de São João del Rei – Minas Gerais é uma 

publicação mensal elaborada pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia 

(NEPE) vinculado ao Departamento de Economia da Universidade Federal de São João 

del Rei (UFSJ), cujo objetivo é permitir que as famílias acompanhem como o poder de 

compra dos seus rendimentos é afetado pelas variações de preços, sendo possível decidir 

por formas alternativas de alocação de renda naqueles produtos básicos. 

A presente pesquisa tem como base a metodologia desenvolvida pelo Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). São coletados 

mensalmente o preço de 13 produtos em 14 estabelecimentos comerciais no município de 

São João del Rei. Os produtos que compõe a pesquisa e as respectivas quantidades foram 

definidos pelo Decreto 399 de 1938. Por ter como base a metodologia utilizada pelo 

DIEESE, a evolução do valor da cesta básica calculada pelo NEPE para a cidade de São 

João del Rei pode ser comparada com as de outras capitais brasileiras, como Belo 

Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Informações adicionais sobre a metodologia de cálculo e acompanhamento do 

mercado de trabalho podem ser obtidas mediante solicitação: nepe@ufsj.edu.br. 
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Custo mensal da cesta básica em São João del-Rei, no mês 
de fevereiro, reduziu 1,71% em relação ao mês anterior

Os principais produtos que contribuíram para a redução do 
preço da cesta básica foram a batata (-26,12%) e o feijão 

carioca (-13,19%)

Os produtos da cesta básica com as maiores altas foram a 
banana (39,04%) e o tomate (21,84%)

O trabalhador que ganha um salário mínimo comprometeu 
42,08% de sua renda para adquirir os produtos que 

compõem a cesta básica de alimentação

O valor do salário mínimo necessário para a manutenção 
de uma família de quatro pessoas, em fevereiro de 2020, 

deveria equivaler a R$ 3.398,54
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Segundo a Pesquisa Mensal da 

Cesta Básica (PMCB-NEPE), realizada pelo 

Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Economia da UFSJ, o custo mensal da cesta 

básica para o mês de fevereiro, no 

município de São João del-Rei, apresentou 

redução de 1,71%, em relação a janeiro. 

Apesar dessa recente queda, no 

acumulado para o ano de 2020, o indicador 

PMCB-NEPE apresenta alta de 3,04% e, 

somando-se os últimos 12 meses, elevação 

de 2,66%, como mostrado no Gráfico 1.  

Em fevereiro de 2020, as capitais 

mais próximas de São João del-Rei, Belo 

Horizonte e Rio de Janeiro, registraram 

aumento de 0,60% e redução de 0,31% no 

valor da cesta básica, respectivamente, 

conforme dados divulgados pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

 
Gráfico 1 – Variação mensal do custo da cesta básica em São João del-Rei (PMCB-NEPE) –
março/2019 a fevereiro/2020 
 
 

Fonte: NEPE – UFSJ. 
 
 
 

 
 

Em termos monetários, a PMCB-

NEPE mostrou que o valor da cesta básica 

no mês de fevereiro para alimentação básica 

de um indivíduo adulto, em São João del-

Rei, custou R$404,54 (Tabela 1).  

Em comparação com outras cidades, 

o valor da cesta no município foi inferior ao 

calculado pelo DIEESE para São Paulo 

(R$519,76), Rio de Janeiro (R$505,55) e 

Belo Horizonte (R$459,10). 
 

 

Tabela 1 – Custo da cesta básica, percentual do salário mínimo e horas de trabalho necessárias para 
aquisição e estimativa de salário mínimo necessário, São João del-Rei, janeiro e fevereiro de 2020 
 

Fonte: NEPE – UFSJ. 
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 Janeiro Fevereiro 
Custo da cesta básica R$ 411,60 R$ 404,54 

Salário mínimo líquido R$ 955,88 R$ 961,40 
% do salário mínimo líquido gasto com a cesta básica 43,06 % 42,08 % 

Horas trabalhadas necessárias para adquirir a cesta básica 87h e 09m 85h e 10m 
Salário mínimo necessário R$ 3.457,85 R$ 3.398,54 
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Comparando o custo da cesta básica 

e o salário mínimo líquido (após descontos 

previdenciários), o trabalhador que ganha 

um salário mínimo comprometeu 42,08% de 

sua renda para adquirir os produtos que 

compõem a cesta básica de alimentação. 

Ainda segundo a PMCB-NEPE, em 

fevereiro, o trabalhador são-joanense 

remunerado com um salário mínimo 

comprometeu 85 horas e 10 minutos da 

jornada mensal para conseguir comprar os 

produtos da cesta. Levando em 

consideração a determinação constitucional 

que estabelece que o salário mínimo deve 

ser suficiente para suprir as despesas de um 

trabalhador e da família dele com 

alimentação, moradia, saúde, educação, 

vestuário, higiene, transporte, lazer e 

previdência, a PMCB-NEPE estima que o 

valor do salário mínimo necessário para a 

manutenção de uma família de quatro 

pessoas em fevereiro de 2020 deveria 

equivaler a R$ 3.398,54. 

A Tabela 2 apresenta os produtos 

que apresentaram queda nos preços, em 

fevereiro/2020.

Produtos Quantidade Janeiro(a) Fevereiro(b) Variação(c) 
Batata 6 kg 20,88 15,43 -26,12% 
Feijão Carioca  4,5 kg 27,48 23,86 -13,19% 
Carne Bovina  6 kg 155,88 139,90 -10,25% 
Leite Integral 7,5 l 22,62 22,11 -2,29% 
Pão Francês  6 kg 60,27 59,27 -1,66% 
Arroz tipo 1 3 kg 9,49 9,36 -1,38 % 

 

Tabela 2 – Produtos da cesta básica que apresentaram queda de preço em fevereiro de 2020, em 
relação ao mês anterior - São João del-Rei 
 

Fonte: NEPE – UFSJ. Nota: (a)(b) Valores apresentados em R$, sendo calculados pelo produto do valor 
coletado no mês de referência e a quantidade estabelecida metodologicamente. (c) Variação percentual 
obtida através da fórmula [(Vr. final - Vr. inicial)/(Vr. inicial]*100, considerando todas as casas decimais. 

 
Dos treze produtos que compõe a 

cesta básica, seis registraram decréscimo em 

seus preços no mês de fevereiro, quando 

comparados ao mês anterior (Tabela 2), 

colaborando para a contração do custo 

mensal da cesta básica no município em 

fevereiro.  

O produto que mais contribuiu, em 

termos percentuais, para a redução 

registrada no mês de fevereiro foi a batata, 

com queda de 26,12%, em relação a janeiro 

de 2020. Esta desvalorização se deve ao fato 

de que a colheita desse produto foi 

suficiente para prover o varejo, o que levou, 

consequentemente, a diminuição do preço, 

segundo o DIEESE. 

 Outro produto que também teve 

destaque na baixa dos preços foi o feijão 

carioca (13,19%), de acordo com os 

resultados da Tabela 2. A diminuição no 

preço do feijão, segundo o DIEESE, ocorreu 

devido à baixa demanda por dois motivos: 

qualidade inferior dos grãos ofertados e 

altos preços do produto, em razão das 

condições climáticas, fatores esses que 

impactaram na queda de valor no varejo.  
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A carne bovina teve seu preço 

médio reduzido em 10,25%, em relação ao 

mês anterior. Essa queda está em 

consonância com o comportamento 

verificado em todas as regiões brasileiras. 

De acordo com o DIEESE, o alto patamar 

do preço da carne bovina de primeira pode 

ter reduzido a demanda interna, o que 

acarretou queda nos preços. 

 A diminuição de 2,29% na cotação 

do leite integral está relacionada à 

sazonalidade nos preços do produto no 

campo. Diante disso, como no verão a 

produção leiteira é favorecida pelas 

condições climáticas benéficas, os preços 

têm propensão a recuar, como informa o 

Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (CEPEA).  

A Tabela 3 mostra os produtos da 

cesta básica que revelaram alta nos preços 

no município de São João del-Rei, em 

fevereiro de 2020, em relação ao mês 

anterior. 

Produtos Quantidade Janeiro(a) Fevereiro(b) Variação(c) 

Banana 90 unidades 24,45 34,00 39,04% 
Tomate 9 kg 39,67 48,33 21,84% 
Farinha de Trigo 1,5 kg 4,97 5,27 5,91% 
Açúcar Cristal  3 kg 5,22 5,45 4,35% 
Óleo de soja 0,750 ml 3,31 3,44 3,98% 
Café em Pó 0,600 kg 10,32 10,62 2,88% 
Manteiga 0,750 kg 27,03 27,52 1,79% 

 

Tabela 3 – Produtos da cesta básica que apresentaram alta de preço em fevereiro de 2020, em 
relação ao mês anterior - São João del-Rei 
 

Fonte: NEPE – UFSJ. Nota: (a)(b) Valores apresentados em R$, sendo calculados pelo produto do valor 
coletado no mês de referência e a quantidade estabelecida metodologicamente. (c) Variação percentual 
obtida através da fórmula [(Vr. final - Vr. inicial)/(Vr. inicial]*100, considerando todas as casas decimais.
 

No mês de fevereiro, a banana 

apresentou a maior alta, 39,04%, isso em 

razão do aumento da demanda pelo produto. 

Desse modo, a valorização do fruto segue 

aquecida nos mercados, como explica os 

colaboradores do Hortifruti/Cepea.   

O preço do tomate também 

apresentou uma significativa alta, com 

variação de 21,84% em relação ao mês 

anterior. Isso ocorreu em virtude do volume 

de chuvas que diminuíram a oferta do 

produto, aumentando o preço médio do 

fruto no varejo, segundo o DIEESE. 

Houve alta também no preço da 

farinha de trigo de 5,91%. De acordo com 

CEPEA, a baixa oferta de trigo no mercado 

interno, teve como consequência a redução 

da liquidez no decorrer de fevereiro. Assim, 

o preço médio do derivado se elevou.  

Em relação ao açúcar cristal, a alta 

registrada de 4,35% ocorreu devido ao 

crescimento das exportações, juntamente 

com a fraca oferta do produto, conforme 

aponta o DIEESE. 
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