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Custo da Cesta Básica de Alimentação em Cascavel aumentou 7,81%   

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

de alimentos, no municí pio de Cascavel, comparado com 

agosto de 2020, registrou aumento de 7,81% passando de 

R$ 403,00 para R$ 434,49. Dessa forma, estima-se que R$ 

434,49 seria o gasto necessa rio em setembro de 2020 pa-

ra uma pessoa adquirir todos os produtos da Cesta Ba si-

ca de Alimentos. Segundo o DIEESE (2020)(1), o custo de 

alimentaça o aumentou nas 17 capitais pesquisadas. Des-

tacam-se as variaço es positivas ocorridas em Floriano po-

lis (9,80%), Salvador (9,10%) e Aracaju (7,13%).  

Dos 13 produtos pesquisados em Cascavel(2), 10 produ-

tos tiveram aumentos nos seus preços, com destaque pa-

ra o tomate (40,31%), o arroz (29,28%), a banana (27,69%) e 

o o leo de soja (25,93%). Segundo o DIEESE (2020), a eleva-

ça o do preço do tomate ocorreu devido a menor oferta do 

produto no mercado.  Ja  o preço do arroz subiu devido ao 

aumento das exportaço es e o baixo estoque regulador. A 

importaça o do gra o com imposto zero na o resultou na 

queda do preço esperada pelo governo. Em relaça o ao 

preço da banana, a baixa oferta da fruta e a maior deman-

da no Sul e Sudeste resultaram no aumento do preço des-

te produto. Os baixos estoques de soja e derivados e a 

alta demanda externa e interna provocaram o aumento 

do preço do o leo de soja (DIEESE, 2020). 

Por outro lado, ocorreu queda nos preços de tre s produtos pes-

quisados. As principais variaço es negativas foram observadas 

nos valores da batata (16,01%), margarina (7,18%) e cafe  

(1,95%). O preço da batata caiu  devido ao avanço da colheita e o 

calor que elevaram a oferta do tube rculo. O preço da mar-

garina reduziu devido a s promoço es no me s de setembro 

(Campo Grande News, 2020)(3a). Ja  o preço do cafe  foi afe-

tado pelas expectativas de boas safras (CEPEA, 2020)(3b).  

Em raza o do aumento do do lar, os produtores internos 

esta o preferindo exportar seus produtos para o exterior 

do que abastecer o mercado local; isto tem provocado a 

elevaça o dos preços de va rios produtos da cesta ba sica. O 

resultado foi o aumento no valor da cesta ba sica de Casca-

vel pelo segundo me s consecutivo. 
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ECONOMIA 

Tabela 1 - Cesta Ba sica de alimentos em Cascavel –PR  

(setembro de 2020) 

 
ago/2020 set/2020 

ago/20-

set/20 
Preço 

(R$) 

Preço 

(R$) 

Variaça o  

(%) 

Alimentaça o 403,00 434,49 7,81 

Arroz  16,77 21,68 29,28  

Feija o Preto 5,89 5,93 0,68  

Açu car 9,68 10,27 6,10  

Cafe  em Po  8,7 8,53 -1,95  

Farinha de trigo 14,73 15,29 3,80  

Batata  2,81 2,36 -16,01  

Banana  3,72 4,75 27,69  

Tomate 3,2 4,49 40,31  

Margarina 5,43 5,04 -7,18  

Pa o france s 7,99 8,32 4,13  

O leo de soja 4,32 5,44 25,93  

Leite 3,72 3,94 5,91  

Carne 28,7 30,05 4,70  

Fonte: Unioeste - Cascavel (2020). 

Em decorre ncia da pandemia de Covid-19, houve uma alteraça o na metodologia de coleta,  

descrita na pa gina 4. 
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Notas Poder de compra do trabalhador  

Análise Comparativa com outros Municípios 

(1) DIEESE- Departamento In-
tersindical de Estatí stica e Es-
tudos Socioecono micos. Nota a  
imprensa—Cesta básica. São 
Paulo: Dieese, 06 de outubro 
de 2020. Disponí vel em: 
https://www.dieese.org.br/. 
Acesso em 06 out. 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, banana caturra, açu car 
cristal, o leo de soja, margarina. 
(3a)CAMPO GRANDE NEWS. 
Notícias. Campo Grande, 
2020. Disponí vel em: https://
www.campograndenews.com.br/. 
Acesso em 08 out. 2020. 
(3a)CEPEA/ESALQ/USP. Relea-
ses. Disponível em: https://
www.cepea.esalq.usp.br/. 
Acesso em 08 out. 2020. 

 (4) A Medida Proviso ria n° 
919/2020 fixou o sala rio mí ni-
mo em R$ 1.045,00 a partir de 
1° de fevereiro de 2020. 

O DIEESE define o Sala rio Bru-
to 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 nimo Bruto me-
nos 8% de contribuiça o para o  
INSS ate  fevereiro de 2020 e 
7,5%, apo s março de 2020, 
com a Reforma da Previde ncia.  
(6) O Nu mero de Horas Traba-
lhadas Necessa rias para a com-
pra de uma Cesta Ba sica Indivi-
dual e  determinada pela  divi-
sa 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 
básica. Grupo de Pesquisa 
em Economia, Agricultura e 
Desenvolvimento. Francisco 
Beltra o (PR): Unioeste, 2020. 

Cascavel apresentou alta no valor da Cesta Ba sica de 

Alimentos (7,81%), comparativamente ao me s 

anterior. Em relaça o a s cidades da regia o Sudoeste 

Paranaense, observou-se aumento nos valores:  em 

Pato Branco (9,24%), Dois Vizinhos (5,27%), Fran-

cisco Beltra o (3,50%) e Realeza (3,33%). Entre as 

capitais do Sul, todas tiveram aumento: Floriano -

polis (9,80%), Porto Alegre (4,59%) e Curitiba 

(3,70%). O valor da cesta ba sica de Floriano po-

lis  foi o maior entre todas as capitais do paí s 

(R$ 582,40), ultrapassando a capital pau-

lista (R$ 563,35).  

Tabela  2 - Peso da Cesta Ba sica Individual de Alimentos 

no sala rio do trabalhador entre os meses de setembro de 2019 e setembro 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 
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 1.045,00 966,62 39,11 42,28 
Abr/2020 450,51 1.045,00 966,62 43,11 46,61 
Mai/2020 431,11 1.045,00 966,62 41,25 44,60 
Jun/2020 428,01 1.045,00 966,62 40,96 44,28 
Jul/2020 401,13 1.045,00 966,62 38,39 41,50 
Ago/2020 403,00 1.045,00 966,62 38,56 41,69 
Set/2020 434,49 1.045,00 966,62 41,58 44,95 
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 (set/2020)  
Municí pios e       

capitais seleciona-

dos no Brasil  

Cesta Ba sica 

Individual 

(R$) 

Variaça o 

ago/20-set/20 

(%) 

Nu mero de Horas Trabalhadas 

destinadas a compra da 

Cesta Ba sica (6) 
Cascavel* 434,49 7,81 91h28min 
Dois Vizinhos** 432,78 5,27 91h06min 
Francisco Beltra o** 435,53 3,50 91h41min 
Pato Branco** 417,35 9,24 87h51min 
Realeza** 427,13 3,33 89h55min 
Curitiba*** 524,25 3,70 110h22min 
Floriano polis*** 582,40 9,80 122h37min 
Porto Alegre*** 552,86 4,59 116h23min 
Sa o Paulo *** 563,35 4,33 118h30min 

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 

O aumento de 7,81% nos preços dos pro-

dutos da Cesta Ba sica Individual de Ali-

mentos provocou uma elevaça o de mes-

ma magnitude no valor da Cesta Ba sica 

Familiar com alimentaça o. A Cesta Ba sica 

Familiar em Cascavel passou de R$ 1.208,99 

em agosto de 2020 para R$ 1.303,46 em 

setembro. Assim, o Sala rio Mí nimo Ne-

cessa rio para compra de alimentos e ou-

tros itens ba sicos para uma famí lia de 

dois adultos e duas crianças em Cascavel 

aumentou de R$ 3.385,57 em agosto de 

2020 para R$ 3.650,14  em setembro.  

No cena rio nacional, o Sala rio Mí nimo 

Necessa rio passou  de R$ 4.536,12 em 

agosto para R$ 4.892,75 no me s subse-

quente. Portanto, o Sala rio Mí nimo Ne-

cessa rio Nacional e  4,68 vezes maior que 

o mí nimo vigente.  

Ademais, conforme dados da Tabela 4, 

em setembro, a Cesta Ba sica Familiar foi 

proporcional a 124,73% do Sala rio Mí nimo 

Bruto e a 134,85% do Sala rio Mí nimo Lí -

quido. Considerando-se o Sala rio Mí nimo 

Lí quido vigente atualmente no Brasil, uma 

famí lia de quatro pessoas despenderia to-

do valor do Sala rio Mí nimo em gastos com 

a Cesta Ba sica e ainda teria uma defasa-

gem de 34,85%.  

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 91 horas e 28 minutos para as neces-

sidades alimentares da sua famí lia.  Dessa 

forma, o valor do Sala rio Mí nimo esta  

aque m das necessidades familiares. 

Ha  de se destacar que os dados apresenta-

dos foram obtidos durante a pandemia de 

Covid-19, que tem levado trabalhadores a 

uma situaça o preocupante de limitaça o de 

renda. A relaça o da cesta ba sica com a pan-

demia 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 Floriano polis, 

com valor R$ 582,40.  

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 (set/2019—set/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 

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 117,30 126,84 
abr/2020 1.351,52 3.784,72 4.673,06 94h51min 129,33 139,82 

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 122,87 132,84 

jul/2020 1.203,39 3.369,90 4.420,11 84h27min 115,16 124,49 
ago/2020 1.208,99 3.385,57 4.536,12 84h52min 115,69 125,17 
set/2020 1.303,46 3.650,14 4.892,75 91h28min 124,73 134,85 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2020), DIEESE(2020)(10). 
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A pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil em março de 2020 e 
impactou todas as esferas da vida. Infelizmente, no dia 13 de 
outubro, atingimos a marca de 150.998 mortos no Brasil, 
fato que evidencia a gravidade da situaça o com relaça o a um 
inimigo invisí vel, para o qual ainda na o se encontrou medica-
mentos totalmente eficazes e tambe m na o se desenvolveu 
vacinas que nos possibilitem o retorno a s atividades nor-
mais. 
Com relaça o aos impactos da pandemia sobre a economia, os 
indicadores ate  enta o divulgados revelam um cena rio preo-
cupante. O Produto Interno Bruto (PIB), a preços de merca-
do, apresentou variaça o negativa de 9,7% na comparaça o do 
segundo trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 
2020 (IBGE, 2020a). Com relaça o ao desemprego, no trimes-
tre que se refere aos meses de maio/junho/julho de 2020, 
havia 13,3 milho es de desempregados no Brasil, registrando-
se uma taxa de desemprego de 13,8%. A populaça o subocu-
pada por insuficie ncia de horas trabalhadas foi estimada em 
5,7 milho es de trabalhadores, ao passo que o contingente de 
desalentados ficou pro ximo de 5,8 milho es de pessoas. 
Com relaça o a variaça o do emprego formal, observando-se os 
meses de julho e agosto o nu mero de pessoas admitidas foi 
maior que o nu mero de trabalhadores demitidos, totalizando 
um saldo positivo de 340.578 contratados. Entretanto, no 
acumulado entre março e junho de 2020, o montante de pes-
soas formalmente ocupadas reduziu-se em 1,55 milho es. 
Com isso, o saldo positivo de julho/agosto ainda na o e  o bas-
tante para reverter os resultados ate  enta o negativos. Em 
Cascavel, perdeu-se 2,6 mil empregos formais entre março e 
maio deste ano, o que tambe m na o foi compensado pelo sal-
do positivo de 412 empregos nos meses de junho e julho. 
Ale m disso, no me s de agosto o nu mero de desligamentos foi 
maior que o nu mero de contrataço es, registrando um saldo 
negativo de 29 trabalhadores. Tanto no Brasil quanto no mu-

nicí pio de Cascavel, as maiores quedas do emprego formal 
ocorreram nos setores de serviços e come rcio, mas o setor 
industrial tambe m teve perdas significativas (CAGED, 2020).   
Para alguns trabalhadores, a dura realidade da perda de em-
prego e renda tem sido compensada pelo auxí lio emergencial, 
um benefí cio financeiro concedido pelo Governo Federal e 
destinado aos trabalhadores informais, microempreendedo-
res individuais (MEI), auto nomos e desempregados. Inicial-
mente, os beneficiados receberiam o valor de R$ 600,00 por 
tre s me s, mas dada a drama tica realidade o benefí cio foi pror-
rogado ate  dezembro/2020 com o valor de R$ 300,00 
(BRASIL, 2020). Entretanto, e  sabido que diversos trabalha-
dores inicialmente elegí veis na o tiveram acesso ao benefí cio e 
permanecem em condiça o de subemprego e baixa renda. 
 A realidade acima descrita contrasta com o levantamento de 
preços dos produtos da cesta ba sica neste u ltimo me s de ana -
lise, pois entre agosto e setembro houve uma elevaça o de 
7,81% no valor desses produtos, em Cascavel. Nos municí pios 
da regia o Sudoeste do Parana  a menor elevaça o no valor da 
cesta ba sica foi de 3,33% em Realeza e o maior aumento foi 
de 9,24% em Pato Branco. Entre as capitais analisadas, o au-
mento percentual mais expressivo ocorreu em Floriano polis 
(9,8%). Mas, ressalta-se, que a elevaça o recentemente obser-
vada nos preços dos alimentos tem sido influenciada por fato-
res externos, em especial pela valorizaça o do do lar, que esti-
mula a exportaça o de produtos ba sicos e provoca a reduça o 
do abastecimento interno, o que eleva os preços. 
O cena rio de recessa o econo mica, acompanhado de elevaça o 
dos preços dos alimentos, em especial os produtos da cesta 
ba sica, persistiu no me s de setembro/2020. Ainda na o e  pos-
sí vel realizar uma ana lise de me dio prazo, mas acompanhar 
os indicadores econo micos e as propostas de polí ticas pu bli-
cas para os pro ximos torna-se e  um compromisso essencial 
deste grupo de extensa o e pesquisa. 

Nota Metodológica 
Desde abril, os dados apresentados para Cascavel sa o baseados em tomada especial de preços via internet, com amostra re-

duzida, 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 comportamen-

to do custo da cesta ba sica por outros meios; somente em Sa o Paulo foi realizada de forma presencial. 
Esta ediça o compara os dados da primeira quinzena de setembro com os dados da primeira quinzena de agosto de 2020.  


