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A Cesta básica em Cascavel caiu 4,66% em fevereiro, depois de seis altas consecutivas
Em decorrencia da pandemia de Covid-19, houve uma alteraçao na metodologia de coleta, descrita na pagina 4.
Em fevereiro de 2021, o valor da Cesta Basica Individual de alimentos, no município de Cascavel, comparado com janeiro de 2021, registrou queda de 4,66%,
passando de R$556,86 para R$530,89. Dessa forma,
estima-se que R$530,89 seria o gasto necessario em
fevereiro de 2021 para uma pessoa adquirir todos os
produtos da Cesta Basica de Alimentos. Segundo o DIEESE (2021)(1), o custo de alimentaçao caiu em 12 das
17 capitais pesquisadas. Destacam-se as variaçoes negativas ocorridas em Campo Grande (4,67%), Brasília
(3,72%) e Belo Horizonte (3,16%).
Dos 13 produtos pesquisados em Cascavel(2), 8 tiveram queda em seus preços, com destaque para o tomate (28,43%), a batata (23,97%) e a banana (16,11%).
De acordo com o (DIEESE, 2021), o preço do tomate
caiu devido a menor demanda interna e maior oferta
do produto. Ja o preço da batata caiu dado o aumento
da colheita elevando assim a oferta deste produto no
mercado. E, por fim, o preço da banana recuou devido
aos mesmos motivos do tomate, ou seja, queda da demanda e aumento da oferta.
Por outro lado, ocorreu aumento nos preços de 5 produtos pesquisados, destaque para a Margarina
(5,83%), o feijao (5,42%) e o arroz (2,04%). O soja e o
feijao seguem em alta no mercado, por isso os preços
desses produtos e de seus derivados devem seguir subindo nos proximos meses. Ja o preço do arroz, aumentou em Cascavel contrariando a tendencia nacional de uma queda no preço do produto em decorrencia

do aumento da safra neste início de ano.
A queda no valor da cesta basica de alimentos na maior
parte das capitais brasileiras e em Cascavel no mes de
fevereiro de 2021 interrompeu um longo período de
altas. Todavia, o aumento do dolar e da demanda da
China continuam pressionando os preços dos produtos
da cesta basica que em um cenario de queda na renda
das famílias em razao do fim do auxílio emergencial
coloca em risco a segurança alimentar da populaçao
mais carente.
Tabela 1 - Cesta Basica de alimentos em Cascavel –PR
(fevereiro de 2021)
jan/21jan/2021
fev/2021
fev/21
Preço
Preço
Variaçao
(R$)
(R$)
(%)
Alimentaçao

556,86

530,89

-4,66

Arroz

24,96

25,47

2,04

Feijao Preto

7,20

7,59

5,42

Açucar

12,52

12,62

0,80

Cafe em Po

8,90

8,54

-4,04

Farinha de trigo

15,31

15,28

-0,20

Batata

5,34

4,06

-23,97

Banana

5,65

4,74

-16,11

Tomate

6,12

4,38

-28,43

Margarina

5,83

6,17

5,83

Pao frances

9,05

8,66

-4,31

Oleo de soja

7,35

7,13

-2,99

Leite

3,87

3,76

-2,84

40,94

1,46

Carne

40,35
Fonte: Unioeste - Cascavel (2021).
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Notas
DIEESE- Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconomicos. Nota à
imprensa—Cesta básica. Sao
Paulo: Dieese, 04 de novembro
de 2020. Disponível em:
https://www.dieese.org.br/.
Acesso em 12 nov. 2020.
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Os produtos pesquisados
sao carne (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.

Releases. ESALQ/
USP. Disponível em: https://
www.cepea.esalq.usp.br/.
Acesso em 12 nov. 2020.
(4) A Medida Provisoria n°
919/2020 fixou o salario mínimo em R$ 1.045,00 a partir de
1° de fevereiro de 2020.

O DIEESE define o Salario Bruto como sendo igual ao Salario
Mínimo vigente no ano.
O valor do Salario Mínimo
Líquido e o resultado do Valor
do Salario Mínimo Bruto menos 8% de contribuiçao para o
INSS ate fevereiro de 2020 e
7,5%, apos março de 2020,
com a Reforma da Previdencia.
(5)

A reduçao no valor da Cesta Basica Individual de Alimentos, no município de
Cascavel, fez com que o gasto com alimentos em relaçao ao Salario Mínimo
Bruto passasse de 50,62% para

(7) Unioeste.

Boletim da Cesta
básica. Grupo de Pesquisa em
Economia, Agricultura e Desenvolvimento. Francisco Beltrao (PR): Unioeste, 2020.
Errata: a participaçao da cesta
basica individual do salario
bruto e do salario líquido do
mes de janeiro de 2021 foram
respectivamente 50,62 e 54,72.

48,26%. Ja em termos de Salario Mínimo
Líquido, seu peso caiu de 54,73% para
52,18%. Portanto, houve um aumento no
poder de compra do trabalhador.

Tabela 2 - Peso da Cesta Basica Individual de Alimentos
no salario do trabalhador entre os meses de fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021
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/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
435,19
1.045,00
966,62
41,65
45,02
Out/2020
490,00
1.045,00
966,62
46,89
50,69
Nov/2020
506,92
1.045,00
966,62
48,51
52,44
Dez/2020
537,76
1.045,00
966,62
51,46
55,63
Jan/2021
556,86
1.100,00
1.017,50
50,62
54,73
Fev/2021
530,89
1.100,00
1.017,50
48,26
52,18
Fonte: Unioeste - Cascavel (2021).

Análise Comparativa com outros Municípios

Conforme a Tabela 3, todas as cidades da
regiao Sudoeste Paranaense tiveram reduçao nos valores da cesta basica: Dois Vizinhos (2,17%), Pato Branco (5,75%) e
Francisco Beltrao (1,98%). Cascavel conti(6) O Numero de Horas Trabalhadas Necessarias para a com- nua com o maior valor da Cesta Basica de
pra de uma Cesta Basica Indivi- Alimentos (R$530,89). Entre as capitais do
dual e determinada pela divisao do valor da Cesta Basica
pelo Salario Mínimo vezes 220
(VCB/Salario mínimo) x 220.
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Sul, houve variaçao positiva em Curitiba
(2,33%) e Porto Alegre (1,03%) e reduçao em Florianopolis (1,77%), que apesar da queda foi a capital que apresentou
maior valor da cesta basica entre todas as
capitais do país (R$639,81).

Tabela 3 - Cesta Basica Individual de Alimentos em relaçao ao numero de Horas de
Trabalho destinadas a sua compra para municípios selecionados no Brasil (fev/2021)
Municípios e
Cesta Basica
Variaçao
Numero de Horas Trabalhadas
capitais selecionaIndividual
jan/21-fev/21
destinadas a compra da
dos no Brasil
(R$)
(%)
Cesta Basica (6)
Cascavel*
530,89
-4,66
111h46min
Dois Vizinhos**
454,70
-2,17
90h56min
Francisco Beltrao**
499,02
-1,98
99h48min
Pato Branco**
453,05
-5,75
90h25min
Realeza**
Curitiba***
572,77
2,33
114h33min
Florianopolis***
639,81
-1,77
127h58min
Porto Alegre***
632,67
1,03
126h32min
Sao Paulo ***
639,47
-2,24
127h53min
Fonte: *Unioeste - Cascavel (2021); **Unioeste - Francisco Beltrao (2021)(7);***DIEESE(2021).
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Análise sobre a Cesta Básica Familiar e o Salário Mínimo necessário
A queda de 4,66% nos preços dos produtos da Cesta Basica Individual de Alimentos apresentou uma diminuiçao de mesma magnitude no valor da Cesta Basica
Familiar com alimentaçao. A Cesta Basica
Familiar em Cascavel passou de
R$1.670,59 em janeiro para R$1.592,67
em fevereiro de 2021. Assim, o Salario
Mínimo Necessario para compra de alimentos e outros itens basicos para uma
família de dois adultos e duas crianças
em Cascavel registrou queda de
R$4.678,22 em janeiro de 2021 para
R$4.460,02 em fevereiro de 2021.
No cenario nacional, o Salario Mínimo
Necessario passou de R$5.495,52 em
janeiro para R$5.375,05 no mes subsequente. Portanto, o Salario Mínimo Necessario Nacional e 4,89 vezes o mínimo
reajustado, de R$ 1.100,00.
Ademais, considerando os dados da Tabela 4, em janeiro de 2021, a Cesta Basica

Familiar foi proporcional a 152,41% do
Salario Mínimo Bruto e a 164,77% do Salario Mínimo Líquido. Considerando-se o
Salario Mínimo Líquido vigente atualmente no Brasil, uma família de quatro pessoas
gastaria todo o valor do Salario Mínimo
com os bens da Cesta Basica e ainda teria
uma defasagem de 64,77%.
Com relaçao ao numero de horas trabalhadas destinadas a compra da Cesta Basica,
em janeiro de 2021, o trabalhador cascavelense dedicou 111 horas e 46 minutos para
as necessidades alimentares da sua família. Dessa forma, o valor do Salario Mínimo
esta aquem das necessidades de uma família.
Ha de se destacar que os dados apresentados foram obtidos durante a pandemia de
Covid-19, que tem levado trabalhadores a
uma situaçao preocupante de limitaçao de
renda. A relaçao da cesta basica com a pandemia sera abordada na pagina seguinte.

Tabela 4 - Participaçao percentual da Cesta Basica Familiar no Salario Mínimo e Salario
Mínimo necessario para a aquisiçao de bens (fev/2020—fev/2021)
Salario
Cesta
Salario
Numero de
% da CBF
Percentual
Mínimo
Basica
Mínimo
horas de
no
(%) da CBF
Necessario
Familiar
Necessario
trabalho
Salario
no Salario
em
(CBF)
Nacional
para compra
Mínimo
Mínimo
Cascavel
(10)
(R$) (8)
(R$)
da
CBA
Bruto
Líquido
(R$) (9)
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 1.305,57
3.656,04
4.892,75
91h37min
124,94
135,06
out/2020 1.469,99
4.116,48
5.005,91
103h09min
140,67
152,07
nov/2020 1.520,75
4.258,60
5.289,53
106h43min
145,53
157,33
dez/2020 1.613,27
4.517,70
5.304,90
113h12min
154,38
166,90
jan/2021 1.670,59
4.678,22
5.495,52 111h37min
151,87
164,19
fev/2021 1.592,67
4.460,02
5.375,05 106h18min
144,79
156,53
Fonte: Unioeste - Cascavel (2021), DIEESE(2021)(10).

Notas
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 alimentação 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

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
35,71%. 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$ 595,87.
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. Sao Paulo: Dieese, 2016. Disponível em:
<https://www.dieese.org.br/ metodologia/etodologiaCestaBasica.pdf>.
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Conjuntura: Considerações sobre a pandemia de Covid-19
No Brasil, o número de casos de Covid-19 era superior a 11,5
milhões de brasileiros no último dia 15 de março, enquanto as
mortes atingiram 279.286 pessoas (BRASIL, 2021). Além disso,
o país já totalizava dezessete dias seguidos com a média diária
de mortes batendo recordes, chegando a 1.855 mortes em 24
horas, o que apontava um crescimento de 46% na comparação
com a média de duas semanas atrás. A média de novos casos
registrados em 24 horas era de 67.142, o que correspondia a um
crescimento de 21% na comparação com a média de 14 dias
atrás (GLOBO, 2021a). Até o último dia 14 de março, 9,7 milhões de pessoas (ou 4,59% da população) havia recebido a primeira dose da vacina. A segunda dose tinha sido aplicada em, ao
menos, 1,69% da população (3,6 milhões de pessoas), chegando
a mais de 13 milhões de doses aplicadas (GLOBO, 2021b).
Com relação aos indicadores econômicos divulgados até o fechamento deste boletim, a taxa de desemprego do quarto trimestre
de 2020 foi de 13,9% e apresentou aumento de 3 pontos percentuais em comparação com o mesmo trimestre de 2019 (IBGEa,
2021) No resultado acumulado para os últimos 12 meses, o PIB
apresentou retração de 4,1% no quarto trimestre de 2020
(IBGEb, 2021).
Quanto ao emprego no mercado de trabalho formal brasileiro, a
aparente recuperação deu lugar a uma nova queda do número de
pessoas ocupadas, no mês de dezembro/2020, devido ao saldo
negativo de 67.906 trabalhadores. Este resultado indica um número de admissões menor que o número de demissões, no mês
em que, costumeiramente, tínhamos um aquecimento da economia devido às compras de natal. No Paraná, repetiu-se o cenário
preocupante observado no país como um todo, devido ao saldo
negativo de 8.077 empregos. Em Cascavel, os setores de atividade que mais contribuíram para o saldo negativo de 198 empregos
foram o comércio, os serviços e a construção civil, com uma
diferença negativa de 111, 135 e 170 trabalhadores, respectivamente. Os setores que contribuíram positivamente para o número
de empregos na cidade foram a indústria (saldo positivo de 195
trabalhadores) e a agropecuária que contratou 23 trabalhadores a
mais do que demitiu (MTB- CAGED, 2021)
Apesar da redução observada nos preços dos produtos da cesta
básica de Cascavel, a inflação do Brasil apresentou um novo
crescimento, pois a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,86% no mês de feverei-

ro/2021 e a alta do saldo acumulado dos últimos 12 meses foi de
5,2% (IBGEc, 2021). Em Cascavel, a cesta básica registrou uma
redução de 4,66% entre os meses de janeiro e fevereiro/2021. A
queda do valor dos produtos da cesta básica também foi observada nos municípios da região Sudoeste, sendo que em Pato Branco
chegou a 5,75%.
Tem-se, portanto, realidades sanitárias e econômicas ainda preocupantes, pois apesar de ter havido redução dos preços dos produtos da cesta básica de Cascavel no mês de fevereiro/2021, tivemos altas sucessivas nos meses anteriores. A variação dos preços
não está diretamente relacionada com a crise sanitária provocada
pela pandemia da Covid-19, mas é preciso controlar o aumento
do número de casos, assim como do número de mortes, para que
a população tenha confiança de uma volta à “normalidade”. A
vacina continua sendo a única alternativa confiante para o enfrentamento da pandemia e, apesar de o número de doses aplicadas
parecer alto, é preciso vacinar ao menos 50% da população total
para atingir a tão almejada imunidade populacional. Mais uma
vez, é preciso conclamar por um plano nacional de vacinação
coordenado pelo Ministério da Saúde e articulado com todos os
governos estaduais. Em virtude disso, diversas instituições da
sociedade civil uniram-se em torno da campanha “Vacina Já,
Gratuita e Para Todos”. Acreditar na vacina e continuar lutando
por ela, eis a bandeira que deve ser um compromisso de todos e
todas.
BRASIL. Coronavírus Brasil. Disponível em: saude.gov.br. Acesso
em: 16 de março de 2021
GLOBO. Coronavírus | G1. Disponível em: Média de mortes por Covid
no Brasil volta a bater recorde: 1.855 | Jornal Nacional | G1 (globo.com)
Acesso em 16 de março de 2021
Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em 9,7 milhões, aponta
consórcio de veículos de imprensa | Vacina | G1 (globo.com)
IBGEa. Taxa de desemprego. Disponível em Busca | IBGE. Acesso em
16 de março de 2021
IBGEb. PIB. Disponível em Produto Interno Bruto - PIB | IBGE. Acesso
em 16 de março de 2021
IBGEc. Inflação. Disponível em: Inflação | IBGE. Acesso em: 16 de
março de 2021.
MTB-CAGED. Mercado de trabalho. Disponível em: Microsoft Power
BI - CAGED. Acesso em: 16 de março de 2021

Nota Metodológica
Desde abril, os dados apresentados para Cascavel sao baseados em tomada especial de preços via internet, com amostra reduzida, considerando os cuidados necessarios frente a pandemia de Covid-19.
Nas cidades pesquisadas pela Unioeste - Campus de Francisco Beltrao, a pesquisa for realizada presencialmente, observadas as normas
recomendadas e em horarios de menor fluxo de pessoas.
No que se refere a Pesquisa Nacional da Cesta Basica, realizada pelo Dieese, houve tomada de preços para avaliar o comportamento do custo da
cesta basica por outros meios; somente em Sao Paulo foi realizada de forma presencial.
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