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O valor da cesta básica de alimentos continua subindo:
Mais uma vez o vilão foi o tomate
O valor da cesta basica individual de alimentos, no

importaçao pelo Brasil de feijao preto da Argentina, levou

município de Cascavel, em abril de 2019, comparado com

a contraçao do produto nesse período, tanto em Cascavel,

mes anterior, passou de R$ 378,78 para R$ 388,72, o que

quanto em todas as cidades pesquisadas pelo DIEESE

equivale a uma variaçao de 2,62%. Esse aumento seguiu

(2019)(1).

a tendencia nacional ja que, de acordo com o DIEESE

Ja o preço da margarina caiu em Cascavel e nos muni-

(2019)(1) houve um aumento da cesta basica em todas as

cípios do Sudoeste; este fato esta associado a maior ofer-

18 cidades pesquisadas. As maiores altas foram registra-

ta de um insumo basico (soja), que torna esse insumo

das em Campo Grande (10,07%), Sao Luís (7,10%), Ara-

mais barato e reduz os custos de produçao e o preço final

caju (4,94%) e Vitoria (4,77%).

da margarina.

Dos treze produtos

pesquisados(2),

em Cascavel, oito

tiveram aumento nos preços no período analisado e um
se manteve constante. Os bens que tiveram maior alta
foram: tomate (22,03%), arroz (5,22%), farinha de trigo
(3,74%) e

A Tabela 1 mostra as variaçoes para Cascavel no pre-

ço dos treze itens pesquisados no período.
Tabela 1 - Cesta basica de alimentos em Cascavel –PR
(abril de 2019)

batata (1,41%). De acordo com o Dieese

(2019), no referido período, os produtos que registraram
as maiores altas foram: tomate, banana, pao frances e
carne. Em todas as capitais, entre março e abril, o preço

Alimentaçao

mar/2019

abr/2019

mar-abr/19

Preço
(R$)

Preço
(R$)

Variaçao nos
preços (%)

378,78

388,72

2,62%

do quilo do tomate aumentou. Com o fim da safra de ve-

Leite

2,77

2,78

0,36%

rao e um clima mais chuvoso, notou-se a queda da quali-

Feijao

5,90

5,27

-10,68%

dade do fruto, o que influenciou o preço do tomate com

Farinha de trigo

12,04

12,49

3,74%

melhor aparencia(3). Na regiao Sudoeste do Parana, o au-

Arroz

12,06

12,69

5,22%

mento do tomate tambem foi expressivo: 5,66% em Dois

Cafe

8,98

8,99

0,11%

Vizinhos, 44,23% em Francisco Beltrao e 43,02% em Pa-

Açucar

8,99

9,01

0,22%

to Branco(7). O arroz aumentou em Cascavel, contrarian-

Oleo de soja

3,32

3,24

-2,41%

do a tendencia nacional, que foi de queda no produto.

Margarina

4,91

4,68

-4,68%

Segundo o DIEESE, o preço do arroz diminuiu em 12 das

Pao frances

8,24

8,24

0,00%

Batata

4,98

5,05

1,41%

Tomate

5,72

6,98

22,03%

Banana

2,89

2,88

-0,35%

Carne

22,07

22,20

0,59%

18 capitais pesquisadas, devido principalmente a fraca
demanda pelo produto(1).
Por outro lado, houve a queda nos preços do feijao
(-10,68%), margarina (-4,68%), oleo de soja (-2,41%) e

banana (-0,35%). A queda na demanda , aliada com a

Fonte: Unioeste - Cascavel (2019).
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DIEESE- Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconomicos. Nota a imprensa—Cesta
básica. São Paulo: Dieese, 07 de
maio de 2019. Disponível em:
https://www.dieese.org.br/. Acesso
em 07 mai 2019.
(patinho, coxao mole e coxao duro),
leite integral longa vida, feijao preto,
arroz parbolizado, farinha de trigo,
batata monalisa, tomate longa vida,
pao frances, cafe em po a vacuo, banana caturra, açucar cristal, oleo de soja,
margarina.
(3)CEPEA-ESALQ.

Releases. (varias
ediçoes).
Disponível
em
/
www.cepea.esalq.usp.br/. Acesso em
09 mai 2019.

O aumento do Valor da Cesta Basica

Salario

Mínimo

Bruto

passasse

de no poder de compra do trabalhador, con-

37,95% em março para 38,95% em abril. forme a Tabela 2.
Tabela 2 - Peso da Cesta Basica Individual de Alimentos
no salario do trabalhador entre os meses de fevereiro e abril de 2019
Percentual da
Percentual da
Cesta
Salario
Salario
Cesta Basica
Cesta Basica
Basica
Mínimo
Mínimo
Mes/ano
Individual no
Individual no
Individual
Bruto
Líquido
Salario
Salario
(R$)
(R$)(4)
R$(5)
Mínimo Bruto
Mínimo Líquido
Fev/2019
353,37
998,00
918,16
35,41%
38,49%
Mar/2019
378,78
998,00
918,16
37,95%
41,25%
Abr/2019
388,72
998,00
918,16
38,95%
42,34%
Fonte: Unioeste - Cascavel (2019).

O valor da Cesta Básica em Cascavel também seguiu
a tendência de alta regional

O Decreto n. 9.661/2019 fixou o do menor, em comparaçao com algumas
valor do Salario Mínimo vigente em cidades selecionadas do Brasil, mas maior
R$ 998,00 para o ano de 2019.

do que os municípios do Sudoeste do Pa-

O DIEESE define o Salario Bruto como
rana. Isso faz sentido, ja que o valor da
sendo igual ao Salario Mínimo vigente
cesta basica tende a ser maior em cidades
no ano.

(6) O

Numero de Horas Trabalhadas
Necessarias para a compra de uma
Cesta Basica Individual e determinada pela divisao do valor da Cesta
Basica pelo Salario Mínimo vezes 220
(VCB/Salario mínimo) x 220.
(7)Unioeste.

Boletim da Cesta basica.
Grupo de Pesquisa em Economia, Agricultura e Desenvolvimento. Francisco Beltrao (PR):
Unioeste, 2019.

Ja o percentual em relaçao ao Salario Mínimo Líqui-

percentual da Cesta Basica Individual no houve uma queda, pelo segundo mes consecutivo,

(4)

e o resultado do Valor do Salario Mínimo Bruto menos 8% de contribuiçao
para o INSS.

Pagina 2

Individual de Alimentos fez com que o do aumentou de 41,25% para 42,34%. Portanto,

GLOBO RURAL. Entenda por que o
preço do feijão disparou no merConforme a Tabela 3, e possível percado e o que fazer. Disponível em: ceber que o Valor da Cesta Basica Indivihttps://glo.bo/2WA1ao6. Acesso em
dual de Alimentos em Cascavel continua sen09 mai 2019.

(5) O valor do Salario Mínimo Líquido

|

Queda no poder de compra do trabalhador

(1)

(2) Os produtos pesquisados sao carne
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as cidades menores, devido aos fatores de
estrutura de mercado.
Podemos ver tambem que o Valor da
Cesta Basica Individual de Alimentos teve
variaçao menor se comparada com Curitiba, Porto Alegre e as cidades do sudoeste
do Parana, sendo maior apenas do que em
Dois Vizinhos, Florianopolis e Sao Paulo,

de porte medio e grande, se comparado como pode ser observado a seguir.
Tabela 3 - Cesta Basica Individual de Alimentos em relaçao ao numero de Horas de
Trabalho destinadas a sua compra para municípios selecionados no Brasil (abr/2019)
Municípios e capiCesta Basica
Variaçao
Numero de Horas Trabalhadas
tais selecionados
Individual
Mar-Abr/2019
destinadas a compra da
no Brasil
R$
%
Cesta Basica (6)
Cascavel*
Dois Vizinhos**
Francisco Beltrao**
Pato Branco**
Curitiba***
Florianopolis***
Porto Alegre***
Sao Paulo ***

388,72
374,64
382.32
371,39
461,91
482,30
499,38
522,05

2,62
2,14
6,92
4,89
4,07
1,74
4,14
2,54

85h41min
82h35min
84h17min
81h52min
101h49min
106h19min
110h05min
115h05min

Fonte: *Unioeste - Cascavel (2019); **Unioeste - Francisco Beltrao (2019)(7);***DIEESE(2019).
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O valor da cesta básica familiar
E evidente que o aumento de 2,62%

De acordo com o observado na Tabela

no valor da Cesta Basica Individual tam-

4, em abril de 2019, a Cesta Ba sica

bem provocou um aumento da mesma

Familiar foi proporcional a 116,85%

proporçao no valor da Cesta Basica Fami-

do

liar com a alimentaçao. A Cesta Basica

127,01% do sala rio mí nimo lí quido.

Familiar passou de R$ 1.136,34 em mar-

Isto significa que uma família precisa de

ço para R$ 1.166,15 em abril de 2019.

uma renda entre 15% a 30% superior ao

Dessa forma, o salario mínimo necessario

salario mínimo para adquirir apenas os

para a compra de alimentos e outros

itens alimentares da cesta basica. Portanto,

itens basicos de uma família de dois adul-

seria necessario um salario 3,27 vezes

sala rio

mí nimo

bruto

e

a

tos e duas crianças em Cascavel subiu de R$ maior do que o salario mínimo para cobrir
3.182,15 em março para R$ 3.265,60 em abril de todas as despesas familiares com alimen2019. Em nível nacional, o valor do salario

taça o, sau de, educaça o, transporte,

mínimo necessario, que e maior do que em higiene, vestua rio, lazer e previde nCascavel, passou de R$ 4.277,04 para R$ 4.385,75, cia.

ou seja, 4,39 vezes o salario mínimo, conforme

O valor da Cesta Basica Familiar com alimentaçao para uma
família de tamanho medio (02
adultos e 02 crianças – ou considerando que 02 crianças correspondem a 01 adulto) e o
resultado da multiplicaçao do
valor da Cesta Basica Individual
por 3.
(8)

O Salario Mínimo Necessario
para Cascavel e calculado pela
divisao do valor da Cesta Basica
Familiar pela participaçao do
item alimentaçao na renda das
famílias, segundo Pesquisa de
Orçamento Domiciliar (POF)
realizada pelo DIEESE no Município de Sao Paulo em 1994/95
que foi de 0,3571, ou seja,
35,71%.
(9)

(10) O

De forma geral, o contínuo aumento no

dados do DIEESE. Portanto, chega-se a conclusao valor da cesta basica implicou em mais
que, por meio dos indicadores de participa-

uma queda no poder aquisitivo para a po-

çao percentual da Cesta Basica Familiar

pulaçao, levando ao aumento de horas ne-

no Salario Mínimo Bruto e Líquido, o va-

cessarias de trabalho para o atendimento

lor do Salario Mínimo esta aquem das

de outras necessidades; conforme indicado

necessidades alimentares de uma família

na

de quatro pessoas.

85h41min de trabalho.

Tabela

3,

foram

necessa rias

Tabela 4 - Participaçao percentual da Cesta Basica Familiar no salario mínimo e salario
mínimo necessario para a aquisiçao de bens

Cesta
Basica
Familiar
R$ (8)

Salario
Mínimo
Necessario
em Cascavel
R$ (9)

Salario
Mínimo
Necessario
Nacional
R$ (10)

Percentual
da Cesta
Basica
Familiar
no Salario
Mínimo
Bruto

Percentual
da Cesta
Basica
Familiar
no Salario
Mínimo
Líquido

fev/2019

1.060,10

2.968,62

4.052,65

106,22%

115,46%

mar/2019

1.136,34

3.182,15

4.277,04

113,86%

123,76%

abr/2019

1.166,15

3.265,60

4.385,75

116,85%

127,01%

Fonte: Unioeste - Cascavel (2019), DIEESE(2019)(10).

Salario Mínimo Necessario
Nacional e calculado pela divisao do valor da Cesta Basica
Familiar pela participaçao do
item alimentaçao na renda das
famílias segundo Pesquisa de
Orçamento Domiciliar (POF)
realizada pelo DIEESE no Município de Sao Paulo em 1994/95
que foi de 0,3571 ou seja
33,71%. Para o calculo do Salario Mínimo Nacional, o DIEESE
escolhe o maior valor da Cesta
Basica Familiar entre os municípios e capitais pesquisados
que, no caso, foi Sao Paulo, com
valor R$ 509,11.
O cálculo do Valor da Cesta Básica de Alimentos em Cascavel é
baseado na metodologia do
DIEESE (2016).
DIEESE. Metodologia da Cesta
Básica de Alimentos. São Paulo: Dieese, 2016. Disponível em:
<https://www.dieese.org.br/ metodologia/etodologiaCestaBasica.pdf>.
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Conheça nosso projeto!
O Projeto de Extensao Determinaçao Mensal do custo e, agora, publica-se a segunda ediçao, contendo as inforde cesta básica de alimentação em Cascavel—PR e vincula- maçoes sobre a cesta basica para o município de Cascavel,
do ao Curso de Graduaçao em Ciencias Economicas da com o objetivo de propiciar as famílias um instrumento
Unioeste, Campus de Cascavel.
Em 1996, o curso ja realizava, de forma pioneira, o

auxiliar no planejamento do orçamento familiar.
Alem dos preços e as variaçoes nos preços dos treze

levantamento do preço da cesta basica e outros indicado- itens constituintes da cesta basica de alimentaçao, sao evires para Cascavel. As atividades foram interrompidas e, denciadas informaçoes como a quantidade de horas de
em 2012, o Curso de Ciencias Economicas em Francisco trabalho que o trabalhador que vive do salario mínimo
Beltrao iniciou a determinaçao do custo de cesta basica de nacional deve despender a cada mes, para adquirir a cesta
alimentaçao para Dois Vizinhos, Pato Branco, como tam- basica de alimentaçao (individual e familiar) e o salario
bem para o proprio município de Francisco Beltrao.

mínimo necessario com base no custo representado pela

Foi entao que, no início de 2018, um grupo de docen- cesta basica de alimentaçao.
tes e alunos, coordenados pelo prof. Dr. Luciano de Souza

Como a metodologia adotada e baseada na utilizada

Costa, iniciaram os estudos para retomar o projeto em pelo Dieese e pelo projeto desenvolvido a partir do camCascavel. Entre março e julho, trabalhou-se arduamente pus da Unioeste em Francisco Beltrao, e possível comparar
no estudo da metodologia utilizada pelo Dieese em capi- os dados obtidos mensalmente nas cidades paranaenses e
tais de todo o país e pela Unioeste em Francisco Beltrao; nas capitais de outros estados brasileiros.
na determinaçao da amostra de mercados para Cascavel e

Ademais, os resultados obtidos pelo projeto alimen-

na organizaçao da logística para coleta, organizaçao e di- tam um banco de dados a fim de possibilitar o desenvolvivulgaçao dos dados.

mento de trabalhos de cunho academico e/ou de interesse

Ja entre agosto e dezembro, realizaram-se testes social.
mensais para ajuste da metodologia e verificaçao da efeti-

Esperamos que este projeto possa contribuir com a

vidade da pesquisa. Em fevereiro de 2019 iniciou-se ofici- comunidade academica e, principalmente, com a comunialmente a coleta dos dados para a pesquisa.
Assim, publicou-se a primeira ediçao no mes passado

dade cascavelense.
Colocamo-nos a disposiçao para esclarecer duvidas!
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