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Custo de Cesta Básica de Alimentação em Cascavel cai em junho pelo segundo mês consecutivo  

Em junho de 2020, o valor da Cesta Ba sica Individual de 

alimentos, no municí pio de Cascavel, comparado com 

maio de 2020, registrou queda de 0,72% passando de R$ 

431,11 para R$ 428,01. Dessa forma, estima-se que R$ 

428,01 seria o gasto necessa rio em junho de 2020 para 

uma pessoa adquirir todos os produtos da Cesta Ba sica 

de Alimentos. Segundo o DIEESE (2020)(1), o comporta-

mento nas capitais brasileiras foi majoritariamente de 

queda: nas sete capitais do Sul e Sudeste, ale m de Goia -

nia, Recife e Joa o Pessoa, houve reduça o que esteve entre 

1,20% (Porto Alegre) e 8,23% (Rio de Janeiro). Ja  em ou-

tras sete capitais, ocorreu aumento, que variou entre 

0,11% (Bele m) e 4,97% (Aracaju).  

Dos treze produtos pesquisados em Cascavel(2), quatro 

tiveram reduça o nos seus preços, a saber, banana 

(10,89%), tomate (10,67%), carne (1,14%) e arroz 

(0,56%).  Apenas o tomate seguiu a tende ncia nacional de 

queda; os demais produtos apresentaram oscilaça o posi-

tiva. Para o CEPEA (2020) (3A),  a queda no preço do tomate 

pode ser reflexo da maturaça o acelerada do fruto, causan-

do descartes do produto e alteraça o na quantidade demanda.   

Por outro lado, ocorreu uma elevaça o nos preços de 8 

dos 13 produtos da cesta. Ha  destaque para o feija o preto 

(7,24%), farinha de trigo (5,45%), batata (4,96%) e leite 

(4,11%). Segundo o DIEESE (2020), o feija o preto teve au-

mento de preço em 16 capitais, sendo que a elevaça o foi resulta-

do da baixa oferta do produto no mercado mundial e do encerra-

mento da colheita no sul do Brasil. O preço do leite teve eleva-

ça o de devido a  menor oferta do produto, aumentando seu pre-

ço em 15 capitais, conforme aponta o DIEESE (2020). Pelo ter-

ceiro me s consecutivo, o preço do pa o permaneceu constante. 

Vale ressaltar que a alta na maioria dos preços na o provo-

cou aumento no valor da cesta ba sica. Ao contra rio, a que-

da de alguns produtos contribuiu de forma decisiva na 

reduça o do custo da cesta (0,72%), dado que a participa-

ça o relativa desses itens na cesta ba sica de alimentos foi 

suficiente para compensar os aumentos dos outros pro-

dutos no total do custo de alimentaça o no municí pio. 
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Tabela 1 - Cesta Ba sica de alimentos em Cascavel –PR  

(junho de 2020) 

 
mai/2020 jun/2020 

mai/20-

jun/20 
Preço 

(R$) 

Preço 

(R$) 

Variaça o  

(%) 

Alimentaça o 431,11 428,01 -0,72 

Arroz  16,02 15,93 -0,56 

Feija o Preto 5,80 6,22 7,24 

Açu car 9,83 9,85 0,20 

Cafe  em Po  9,30 9,36 0,65 

Farinha de trigo 13,59 14,33 5,45 

Batata  5,85 6,14 4,96 

Banana  3,49 3,11 -10,89 

Tomate 4,03 3,6 -10,67 

Margarina 5,26 5,51 4,75 

Pa o france s 8,99 8,99 - 

O leo de soja 4,00 4,01 0,25 

Leite 3,41 3,55 4,11 

Carne 28,88 28,55 -1,14 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2020). 

Atente-se a  Nota Metodolo gica disponí vel na pa gina 4, que trata da alteraça o dos procedimentos da  

pesquisa em raza o da pandemia de Covid-19. 
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Notas Poder de compra do trabalhador  

Análise Comparativa com outros Municípios 

(1) DIEESE- Departamento Intersindi-

cal de Estatí stica e Estudos Socioeco-

no micos. Nota a  imprensa—Cesta 

básica. São Paulo: Dieese, 06 de 

julho de 2020. Disponí vel em: 

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

em 06 jul 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. 

(3A)CEPEA/ESALQ/USP. Releases. 

Va rias ediço es, 2020. Disponí vel em 

http://www.cepea.esalq.usp.br/. 

Acesso em 07 jul. 2020. 

(3B) IBRE/FGV.   Notí cias. Va rias edi-

ço es, 2020. Disponí vel em:  https://

portalibre.fgv.br/ . Acesso em 07 jul 

2020.  

 (4) A Medida Proviso ria n° 919/2020 

fixou o sala rio mí nimo em R$ 

1.045,00 a partir de 1° de fevereiro de 

2020. 

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.  

(6) O Nu mero de Horas Trabalhadas 

Necessa rias para a compra de uma 

Cesta Ba sica Individual e  determina-

da pela  divisa o do valor da Cesta 

Ba sica pelo Sala rio Mí nimo vezes 220  

(VCB/Sala rio mí nimo) x 220. 

(7) Unioeste. Boletim da Cesta ba sica. 

Grupo de Pesquisa em Econo-

mia, Agricultura e Desenvolvi-

mento. Francisco Beltra o (PR):  

Unioeste, 2020. 

Nas duas cidades do Sudoeste Paranaense, 

o valor Cesta Ba sica aumentou: Dois Vizinhos 

(1,94%) e Pato Branco (3,10%). A exceça o foi 

para Francisco Beltra o, que teve queda de 

2,78%. Apesar disso, Cascavel continua com 

o maior valor da Cesta Ba sica de Alimentos 

(R$428,01). Entre as capitais do Sul, todas 

tiveram variaça o negativa: em Curitiba 

(4,75%), Floriano polis (1,35%) e Porto Ale-

gre (1,20%). O valor da Cesta Ba sica de Sa o 

Paulo (R$ 547,03) retomou o posto de mai-

or custo de alimentaça o no paí s(10).  

Tabela  2 - Peso da Cesta Ba sica Individual de Alimentos 

no sala rio do trabalhador entre os meses de junho de 2019 e junho de 2020  

Me s/ano 

Cesta  

Ba sica  

Individual 

(R$) 

Sala rio 

Mí nimo 

Bruto 

(R$)(4) 

Sala rio 

Mí nimo 

Lí quido 

R$(5) 

Percentual da 

Cesta Ba sica 

Individual no 

Sala rio 

Mí nimo Bruto 

Percentual da 

Cesta Ba sica 

Individual no 

Sala rio 

Mí nimo Lí quido 
Jun/2019  377,49  998,00 918,16 37,82 41,11 
Jul/2019 369,74 998,00 918,16 37,05 40,27 
Ago/2019 351,89 998,00 918,16 35,26 38,33 
Set/2019 359,25 998,00 918,16 36,00 39,13 
Out/2019 355,04 998,00 918,16 35,58 38,67 
Nov/2019 370,79 998,00 918,16 37,15 40,38 
Dez/2019 395,60 998,00 918,16 39,64 43,09 
Jan/2020 379,98 1.039,00 955,88 36,57 39,37 
Fev/2020 375,92 1.045,00 961,40 35,97 39,10 
Mar/2020 408,68 1.045,00 961,40 39,11 42,51 
Abr/2020 450,51 1.045,00 961,40 43,11 46,86 
Mai/2020 431,11 1.045,00 961,40 41,25 44,84 
Jun/2020 428,01 1.045,00 961,40 40,96 44,52 
Fonte: Unioeste - Cascavel (2020). 

Tabela 3 - Cesta Ba sica Individual de Alimentos em relaça o ao nu mero de Horas de  

Trabalho destinadas a sua compra para municí pios selecionados no Brasil (jun/2020)  
Municí pios e       

capitais seleciona-

dos no Brasil  

Cesta Ba sica 

Individual 

(R$) 

Variaça o 

mai/20-jun/20 

(%) 

Nu mero de Horas Trabalhadas 

destinadas a compra da 

Cesta Ba sica (6) 
Cascavel* 428,01 -0,72 90h07min 
Dois Vizinhos** 408,78 1,94 86h03min 
Francisco Beltra o** 398,79 -2,78 83h57min 
Pato Branco** 381,82 3,10 80h23min 
Realeza** 341,67 Na o disponí vel 71h56min 
Curitiba*** 506,04 -4,75 106h32min 
Floriano polis*** 516,97 -1,35 108h50min 
Porto Alegre*** 512,40 -1,20 107h52min 
Sa o Paulo *** 547,03 -1,68 115h10min 

Fonte: *Unioeste - Cascavel (2020); **Unioeste - Francisco Beltra o (2020)(7);***DIEESE(2020). 
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Notas  
Análise sobre a Cesta Básica Familiar e o Salário Mínimo necessário 

A queda de 0,72% no valor da Cesta Ba si-

ca Individual provocou uma queda de 

mesma magnitude no valor da Cesta Ba si-

ca Familiar com alimentaça o. A Cesta Ba -

sica Familiar em Cascavel passou de R$ 

1.293,32 em maio de 2020 para R$ 

1.284,02 em junho. Assim, o Sala rio Mí ni-

mo Necessa rio para compra de alimentos 

e outros itens ba sicos para uma famí lia 

de dois adultos e duas crianças em Casca-

vel caiu de R$ 3.621,74 em maio para R$ 

3.595,69 em junho de 2020.  

No cena rio nacional, o Sala rio Mí nimo 

Necessa rio diminuiu: passou de R$ 

4.694,57 em maio para R$ 4.595,60 no 

me s subsequente. Portanto, o Sala rio Mí -

nimo Necessa rio Nacional e  4,40 vezes 

maior que o mí nimo vigente.  

Ademais, conforme dados da Tabela 4, 

em junho, a Cesta Ba sica Familiar foi pro-

porcional a 122,87% do Sala rio Mí nimo Bruto e a 

133,56% do Sala rio Mí nimo Lí quido. Assim, 

considerando-se o Sala rio Mí nimo Bruto 

vigente atualmente no Brasil, uma famí lia 

de quatro pessoas despenderia todo valor 

do Sala rio Mí nimo em gastos com a Cesta 

Ba sica e ainda teria uma defasagem 

de  33,56%, isto e , mais de um terço do valor. 

Com relaça o ao nu mero de horas trabalha-

das destinadas a  compra da Cesta Ba sica, 

nesse me s, o trabalhador cascavelense de-

dicou 90 horas e 07 minutos para suas ne-

cessidades alimentares. Assim, ressalta-se 

que o valor do Sala rio Mí nimo esta  aque m 

das necessidades de uma famí lia. 

Ha  de se destacar que a pandemia de Covid

-19 tem levado trabalhadores a uma situa-

ça o preocupante de limitaça o de renda. A 

relaça o da cesta ba sica com a pandemia 

sera  abordada na pa gina seguinte. 

(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 

que, no caso, foi Sa o Paulo, com 

valor R$ 547,03.  

O cálculo do Valor da Cesta Bá-

sica de Alimentos em Cascavel é 

baseado na metodologia do   

DIEESE (2016).  

DIEESE. Metodologia da Cesta 

Básica de Alimentos. São Pau-

lo: Dieese, 2016. Disponí vel em: 

<https://www.dieese.org.br/ meto-

dologia/etodologiaCestaBasica.pdf>. 

 Tabela  4 - Participaça o percentual da Cesta Ba sica Familiar no Sala rio Mí nimo e Sala rio 

Mí nimo necessa rio para a aquisiça o de bens (jun/2019—jun/2020) 

 

Cesta  

Ba sica 

Familiar 

(CBF) 

(R$) (8) 

Sala rio  

Mí nimo  

Necessa rio 

em Cascavel 

(R$) (9) 

Sala rio  

Mí nimo  

Necessa rio 

Nacional 

(R$) (10) 

Nu mero de 

horas de 

trabalho 

para com-

pra da CBA 

% da CBF 

no  

Sala rio 

Mí nimo  

Bruto 

Percentual 

(%)  da CBF 

no Sala rio 

Mí nimo 

Lí quido 

jun/2019  1.132,46   3.171,28   4.214,62  83h13min 113,47 123,34 
jul/2019 1.109,22 3.106,19 4.143,55 81h30min 111,14 120,81 
ago/2019 1.055,68 2.956,26  4.044,58 77h34min 105,78 114,98 
set/2019 1.077,74 3.018,02 3.980,82 79h12min 107,99 117,38 
out/2019 1.065,13 2.982,71 3,978,63 78h16min 106,73 116,01 
nov/2019 1.112,38 3.115,02 4.021,39 81h44min 111,46 121,15 
dez/2019  1.186,79  3.323,41  4.342,57  87h12min 118,92 129,26 
jan/2020 1.139,95 3.192,26 4.347,61 80h28min 109,72 119,26 
fev/2020 1.127,96 3.158,10 4.366,51 79h08min 107,92 117,30 

mar/2020 1.226,03 3.433,30 4.483,20 86h02min 117,30 127,53 

abr/2020 1.351.52 3.784,72 4.673,06 94h51min 129,33 140,58 

mai/2020 1.293,32 3.621,74 4.694,57 90h46min 123,76 134,52 
Jun/2020 1.284,02 3.595,69 4.595,60 90h07min 122,87 133,56 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2020), DIEESE(2020)(10). 
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Considerações sobre a pandemia de Covid-19 
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A pandemia de Covid-19, que alterou a estrutura pro-

dutiva do Brasil e do mundo, promoveu uma ra pida 

alteraça o nos ha bitos de consumo dos brasileiros (IBRE/FGV, 

2020)(3B). O isolamento social imposto para conter o 

avanço do ví rus, bem como o fechamento de diversos 

estabelecimentos do ramo de serviços, elevou significa-

tivamente a demanda das famí lias por alimentos nos 

primeiros meses. 

No me s de junho de 2020 houve uma interiorizaça o da 

pandemia, atingindo a regia o oeste, principalmente no 

municí pio de Cascavel. Diante disso, a administraça o lo-

cal tem tomado medidas para controle da pandemia, pro-

pondo medidas mais restritivas de isolamento social.  

Conforme coleta de preços feita pelo DIEESE (2020), o custo 

da Cesta Ba sica reduça o em 10 capitais. Em Cascavel, em junho 

de 2020, houve uma queda de 0,72% no valor da Cesta. 

Ademais, considerando a atual situaça o, ha  de se desta-

car alguns detalhes sobre os dados apresentados nesta 

ediça o. Os dados do DIEESE (2020) foram coletados em junho 

por meio de pesquisa a  dista ncia, mantendo a pesquisa pre-

sencial apenas em Sa o Paulo. A Unioeste  Cascavel seguiu os 

procedimentos de coleta a dista ncia de preços do DIEESE.   

Esperamos que esta situaça o se normalize o mais breve-

mente possí vel. A equipe do Projeto de Extensa o Determina-

ça o Mensal do Custo de Cesta Ba sica em Cascavel—PR estara  aten-

ta aos indicadores de preços e renda no municí pio, vi-

sando repassar informaço es de qualidade que auxiliem 

no planejamento financeiro das famí lias. 

Sobretudo, esperamos que voce s, leitores e leitoras, re-

cebam nosso abraço sincero nesse momento de preocupaço es. 

Sigam as orientaço es das autoridades de sau de, cuidem da higiene 

das ma os, evitem aglomeraço es e mantenham o isolamento soci-

al—essa e , ate  o momento, o melhor meio para se proteger 

e evitar o colapso do sistema de sau de. Cuidem-se! 

Nota Metodológica:  
 

Desde abril, os dados apresentados para Cascavel sa o baseados em tomada especial de preços via internet, com 

amostra reduzida, considerando os cuidados necessa rios frente a  pandemia de Covid-19. 

Nas cidades pesquisadas pela Unioeste - Campus de Francisco Beltra o, a pesquisa for realizada presencialmente, 

observadas as normas recomendadas e em hora rios de menor fluxo de pessoas. 

No que se refere a  Pesquisa Nacional da Cesta Ba sica, realizada pelo Dieese, houve tomada de preços para avaliar o 

comportamento do custo da cesta ba sica por outros meios; somente em Sa o Paulo foi realizada de forma presencial. 


