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Valor da Cesta Básica aumentou 11,95% ao longo de 2019: 
Banana, carne bovina e óleo de soja tiveram as maiores variações do período 

Desde o iní cio da pesquisa em Cascavel, em fevereiro de 

2019, o Valor da Cesta Ba sica de Alimentaça o em Cascavel 

aumentou 11,95%, passando de R$ 353,37, em fevereiro, 

para R$ 395,60, em dezembro, o maior valor observado na 

se rie. Em agosto, foi observado o menor valor registrado no 

ano, isto e , R$ 351,89, R$17,86 a menos que a me dia notada 

em 2019 em Cascavel, que foi de R$ 369,75.  

Ademais, a variaça o me dia entre fevereiro e dezembro foi 

de 1,23%, com destaque ao me s março, quando o Valor da 

Cesta Ba sica de alimentaça o subiu 7,19%, impulsionado 

pelo preço do tomate, que passou de R$ 3,87, em fevereiro, 

para R$ 5,72, em março (uma variaça o de 47,80%). Ja  abril 

apresentou a menor variaça o ao longo dos 11 meses de pes-

quisa: queda de 5,59%, apo s a retraça o do preço do feija o 

(17,84%), tomate (15,90%), batata (13,66%) e banana 

(13,19%).  

O aumento do Valor da Cesta Ba sica em Cascavel seguiu ten-

de ncia nacional, uma vez que, segundo o DIEESE (2020)(1), 

atrave s da Pesquisa Nacional da Cesta Ba sica de Alimentos, 

foram registradas altas em 16 das 17 capitais pesquisadas. 

Destaca-se Vito ria, com aumento de 23,64%, Goia nia 

(16,94%), Recife (15,63%) e Natal (12,41%). Ja  em Aracaju, 

o acumulado em 12 meses gerou queda de 1,89%.  

Tal configuraça o fez com que, em dezembro de 2019, o mai-

or custo do conjunto de bens alimentí cios ba sicos(2) fosse 

apurado no Rio de Janeiro (R$ 516,91), seguido por Floria-

no polis (R$ 511,70) e Sa o Paulo (R$ 506,50). Ja  os menores 

valores me dios foram observados em Aracaju (R$ 351,97), 

Salvador (R$ 360,51) e Joa o Pessoa (R$ 373,56). 

Em Cascavel, a banana, a carne e o o leo de soja tiverem as 

maiores elevaço es nos preços, desde o iní cio da pesquisa, 

com 50,78%, 32,83% e 15,09%, respectivamente. As ques-

to es clima ticas, aliadas ao aumento das exportaço es do pro-

duto (CEPEA, 2019)(3), levaram ao preço da banana variar 

sobremaneira, principalmente a partir do segundo semes-

tre, com destaque para agosto (55,10%), setembro 

(31,05%) e dezembro (16,62%), ale m da queda expressiva 

em outubro (27,71%).  

Segundo o DIEESE (2020), foi o aumento das exportaço es ao 

longo de 2019, principalmente para a China, juntamente a 

entressafra e maior custo de reposiça o dos bezerros no se-

gundo semestre, que levou o preço da carne a subir, com 

destaque a novembro e dezembro em Cascavel.  

Assim como em Cascavel, todas as cidades pesquisadas pelo 

DIEESE apresentaram elevaça o no preço do o leo de soja ao 

longo de 2019, especialmente em Vito ria (18,77%), Bele m 

(18,51%), Goia nia (16,13%), Floriano polis (15,70%) e Rio 

de Janeiro (15,59%). Tal fato, segundo o DIEESE (2020), esta  

ligado ao aumento da demanda por o leo de soja bruto dego-

mado para a produça o de biodiesel, o que gerou efeitos so-

bre os preços do produto tambe m no varejo.  

Por outro lado, no perí odo analisado em Cascavel, a batata e 

o feija o apresentaram as maiores quedas, a saber, de 29,90% 

e 26,86%, respectivamente. Em fevereiro, a batata era com-

prada por, em me dia, R$ 4,08, chegando a R$ 5,05 em abril; 

pore m, em novembro, atingiu o menor preço me dio registra-

do (R$ 2,80), estabilizando no me s seguinte em R$ 2,86. A 

partir do segundo semestre, as condiço es clima ticas levaram 

a uma boa safra do produto, ocasionado uma elevaça o da 

oferta e, por conseque ncia, uma reduça o no preço. 

Ja  o preço do feija o ter caí do em Cascavel destoou da tende n-

cia nacional: o valor do produto aumentou em 16 cidades 

entre dezembro de 2018 e 2019, tendo reduzido apenas em 

Porto Alegre (2,30%).  

Ha  de se destacar que os maiores coeficientes de variaça o 

(isto e , a raza o entre o desvio padra o e a me dia) foram ob-

servados nos produtos inerentemente agrí colas: tomate 

(28,12%), banana (23,34%), batata (21,45%) e feija o preto 

(16,76%). Isso significa que os desvios em relaça o a s me dias 

observadas nos perí odos foram altos, fato que esta  direta-

mente ligado aos fatores clima ticos, que influenciam o com-

portamento da oferta de tais produtos. 
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Notas Queda no poder de compra do trabalhador  

O aumento no valor da Cesta Ba sica de 

Alimentos em Cascavel entre fevereiro e 

dezembro de 2019 fez com que o peso da 

mesma no Sala rio Mí nimo Bruto do traba-

lhador aumentasse: passou de 35,41% em 

fevereiro para 39,67 % no u ltimo me s de 

2019, ficando acima da me dia de 37,05%.  

Ja  em termos de Sala rio Mí nimo Lí quido, o 

percentual variou de 38,49% para 

43,09%, atingindo o maior valor desde o 

iní cio da pesquisa.  

Nesse sentido, o nu mero de horas traba-

lhadas destinadas a  compra da Cesta Ba si-

ca de Alimentaça o passou de 77h54min 

no começo da pesquisa para 87h12min, 

em dezembro do ano passado, o maior da 

se rie histo rica. A menor quantidade foi 

observada em agosto, acompanhando o 

menor Valor da Cesta Ba sica observado 

em Cascavel no perí odo.  

O aumento de 11,95% no valor da Cesta 

Ba sica Individual levou a uma variaça o 

positiva na mesma proporça o no valor da 

Cesta Ba sica Familiar com alimentaça o em 

Cascavel; ela passou de R$ 1.060,10 em 

fevereiro para R$1.186,79 em dezembro. 

Assim, o Sala rio Mí nimo necessa rio para a 

compra de alimentos e outros bens ba sicos 

para uma famí lia de dois adultos e duas 

crianças em Cascavel passou de R$ 

2.968,62 em fevereiro, para R$ 3.323,41 em 

dezembro, acima da me dia observada de R$ 

3.106,27, mas abaixo do ní vel me dio do 

Sala rio Mí nimo Necessa rio Nacional, que foi 

de 4160,64.  

Considerando apenas o aumento dos gastos 

com alimentaça o em Cascavel, a reposiça o 

salarial para manter o poder de compra dos 

consumidores  igual ao observado em feve-

reiro deveria ser 4,27%. Dado que a POF/

DIEESE(1994/95) estabelece que o valor da 

cesta ba sica no custo de vida das famí lias e  

de 35,71%, seria necessa rios que os outros 

gastos (sau de, transporte, vestua rio, previ-

de ncia, etc) caí ssem em 6,63% para manter 

o poder de compra sem reposiça o salarial. 

Atrave s desses indicadores, e  possí vel per-

ceber o cena rio de queda do poder de com-

pra ao longo de 2019. Ademais, espera-se 

que neste novo ano, o aumento do Sala rio 

Mí nimo Nacional para R$ 1.045,00, apesar 

de corrigir a inflaça o e da tende ncia de au-

mento do Valor da Cesta Ba sica, auxilie na 

melhoria do cena rio para o consumidor. 

(1) DIEESE- Departamento Intersindi-

cal de Estatí stica e Estudos Socioeco-

no micos. Nota a  imprensa—Cesta 

básica. São Paulo: Dieese, 09 de 

janeiro de 2020. Disponí vel em: 

https://www.dieese.org.br/. Acesso 

em 14 jan 2020. 

(2) Os produtos pesquisados sa o carne 

(patinho, coxa o mole e coxa o duro), 

leite integral longa vida,  feija o preto, 

arroz parbolizado, farinha de trigo, 

batata monalisa, tomate longa vida, 

pa o france s, cafe  em po  a va cuo, bana-

na caturra, açu car cristal, o leo de soja, 

margarina. 

(3)CEPEA/ESALQ. Releases. Va rias 

ediço es, 2019. Disponí vel em: 

www.cepea.esalq.usp.br/. Acesso em 

14  jan 2020. 

 (4) O Decreto n. 9.661/2019 fixou o 

Sala rio Mí nimo vigente em R$ 998,00 

para o ano de 2019.  O DIEESE define 

o Sala rio Bruto como sendo igual ao 

Sala rio Mí nimo vigente  no ano. 

(5) O valor do Sala rio Mí nimo Lí quido 

e  o resultado do Valor do Sala rio Mí ni-

mo Bruto menos 8% de contribuiça o 

para o  INSS, isto e , R$ 918,16.  

Tabela  2  - Indicadores relativos a  Cesta Ba sica de Alimentaça o Individual e Familiar em Cascavel e Sala rio Mí nimo  

Necessa rio Municipal e Nacional entre os meses de fevereiro e dezembro de 2019  

Me s 

2019 

Cesta  

Ba sica   

(R$) 

Percentual da 

Cesta Ba sica 

Individual no 

Sala rio 

Mí nimo Bruto (4) 

Percentual da 

Cesta Ba sica 

Individual no 

Sala rio 

Mí n. Lí quido (5) 

Nu mero de Horas 
Trabalhadas  
destinadas a   
compra da 

Cesta Ba sica (6) 

Cesta  

Ba sica  

Familiar 

(R$) (8) 

Sala rio  

Mí nimo  

Necessa rio 

em Cascavel 

(R$) (9) 

Sala rio  

Mí nimo  

Necessa rio 

Nacional 

(R$) (10) 
Fev 353,37 35,41 38,49 77h54min 1.060,10 2.968,62 4.052,65 
Mar 378,78 37,95 41,25 83h30min 1.136,34 3.182,15  4.277,04 
Abr 388,72 38,95 42,34 85h41min 1.166,15   3.265,60  4.385,75 
Mai 366,59  36,73 39,93 80h19min 1.099,77 3.079,72 4.259,90 
Jun 377,49  37,82 41,11 83h13min 1.132,46   3.171,28   4.214,62  
Jul 369,74 37,05 40,27 81h30min 1.109,22 3.106,19 4.143,55 
Ago 351,89 35,26 38,33 77h34min 1.055,68 2.956,26  4.044,58 
Set 359,25 36,00 39,13 79h12min 1.077,74 3.018,02 3.980,82 
Out 355,04 35,58 38,67 78h16min 1.065,13 2.982,71 3,978,63 
Nov 370,79 37,15 40,38 81h44min 1.112,38 3.115,02 4.021,39 
Dez 395,60 39,64 43,09 87h12min 1.186,79   3.323,41  4.342,57  
Fonte: Unioeste - Cascavel (2019). 
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Notas  
(6) O Nu mero de Horas Trabalhadas 

Necessa rias para a compra de uma 

Cesta Ba sica Individual e  determinada 

pela  divisa o do valor da Cesta Ba sica 

pelo Sala rio Mí nimo vezes 220  (VCB/

Sala rio mí nimo) x 220. 

(8) O valor da Cesta Ba sica Fami-

liar com alimentaça o para uma 

famí lia de tamanho me dio (02 

adultos e 02 crianças – ou con-

siderando que 02 crianças cor-

respondem a 01 adulto) e  o 

resultado da multiplicaça o do 

valor da Cesta Ba sica Individual 

por 3.  

(9) O Sala rio Mí nimo Necessa rio 

para Cascavel e  calculado pela 

divisa o do valor da Cesta Ba sica 

Familiar pela participaça o do 

item alimentaça o na renda das 

famí lias, segundo Pesquisa de 

Orçamento Domiciliar (POF) 

realizada pelo DIEESE no Muni-

cí pio de Sa o Paulo em 1994/95 

que foi de 0,3571, ou seja, 

35,71%.  

(10) O Sala rio Mí nimo Necessa rio 

Nacional e  calculado pela divi-

sa o do valor da Cesta Ba sica 

Familiar pela participaça o do 

item alimentaça o na renda das 

famí lias segundo Pesquisa de 

Orçamento Domiciliar (POF) 

realizada pelo DIEESE no Muni-

cí pio de Sa o Paulo em 1994/95 

que foi de 0,3571 ou seja 

35,71%. Para o ca lculo do Sala -

rio Mí nimo Nacional, o DIEESE 

escolhe o maior valor da Cesta 

Ba sica Familiar entre os muni-

cí pios e capitais pesquisados.  

(11) CV e  o coeficiente de varia-

ça o, raza o entre o desvio pa-

dra o e a me dia, indicando a 

proporça o na qual o indicador 

desviou-se em relaça o a  me dia. 

Tabela  2 - Valor Me dio, Ma ximo e Mí nimo da Cesta Ba sica Individual de Alimentos e de 

seus produtos, ale m da variaça o, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2019  

  Média (R$) Máximo (R$)  Mínimo (R$) CV (%) (11) Variação (%)  

Alimentação 369,75 395,60 351,89 3,73 11,95 

Leite 2,84 3,02 2,70 3,25 -1,77 

Feija o 4,47 5,90 3,77 16,76 -26,86 

Farinha de trigo 12,61 13,82 11,79 3,82 6,62 

Arroz 12,54 13,08 11,32 3,77 2,29 

Cafe  8,86 9,28 8,47 2,46 -5,60 

Açu car 9,02 9,34 8,82 1,58 -2,78 

O leo de soja 3,39 3,66 3,18 5,55 15,09 

Margarina 4,83 5,05 4,64 2,50 3,33 

Pa o france s 8,36 8,99 7,94 3,11 4,06 

Batata 3,97 5,05 2,80 21,45 -29,90 

Tomate 4,92 6,98 3,28 28,12 -1,81 

Banana 3,22 4,98 2,45 23,34 50,78 

Carne 23,15 29,09 21,79 9,82 32,83 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2019). 
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Gráfico 1  - Valores da Cesta Ba sica de Alimentaça o em Cascavel em 2019 (em R$) 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2019). 


