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O valor da cesta básica de alimentos em Cascavel  aumentou 2,07% em julho de 2022 

           Em julho de 2022, o valor da cesta ba sica indivi-
dual de alimentos no municí pio de Cascavel, compara-
do com junho de 2022, registrou um aumento de 
2,07%, passando de R$609,02 para R$621,60. Dessa 
forma, estima-se que R$621,60 seria o gasto necessa -
rio em julho de 2022 para uma pessoa adquirir todos 
os produtos da cesta ba sica de alimentos em Cascavel. 
O aumento da cesta ba sica em Cascavel contrariou a 
tende ncia nacional, pois segundo o DIEESE (2022)(1), a 
cesta ba sica de alimentos diminuiu em 10 das 17 capi-
tais, as reduço es mais expressivas ocorreram em Natal 
(3,96%), Joa o Pessoa (2,40%), Fortaleza (2,37%) e Sa o 
Paulo (2,13%). Todavia, houve aumento em 7 cidades: 
Vito ria (1,14%), Salvador (0,98%), Brasí lia (0,80%), 
Recife (0,70%), Campo Grande (0,62%), Belo Horizon-
te (0,51%) e Bele m (0,14%).  
          Dos 13 produtos pesquisados em Cascavel(2), 8 
tiveram elevaço es em seus preços. Os produtos que 
mais aumentaram foram: o leite (14,26%), a margari-
na (10,59%) e a banana (10,51%). De acordo com o 
DIEESE (2022), o preço do litro de leite integral e do 
quilo da manteiga aumentou nas 17 cidades. As maio-
res altas no preço do leite ocorreram em Vito ria 
(35,49%), Salvador (35,23%), Aracaju (32,55%) e Na-
tal (30,95%). O prolongamento da entressafra, devido 
ao clima seco e a  ause ncia de chuvas, somada ao au-
mento do custo de produça o (medicamentos e alimen-
taça o) e a  maior demanda por parte das indu strias de 
laticí nios foram os principais fatores pela alta nos pre-
ços do leite e de seus derivados. Ja  o preço da banana 
aumentou em 15 das 17 capitais, oscilando entre 
0,14% em Bele m e 16,29% em Vito ria. A menor oferta 
do produto, diante de uma demanda firme, elevou o 
preço no varejo. 
Por outro lado, outros produtos tiveram reduço es em 
seus preços. As principais foram: tomate (19,32%), 
batata (7,42%) e feija o (7,36%). De acordo com o DIE-
ESE (2022), o preço do tomate diminuiu em todas as 

capitais, oscilando entre 5,61% em Bele m e 34,75% no 
Rio de Janeiro. A principal raza o foi a maturaça o ra pida 
do fruto que aumentou a oferta e, por conseguinte, pro-
moveu a queda nos preços. Ja  o preço da batata caiu em 
todas as cidades na regia o Centro-Sul, onde o tube rculo 
e  pesquisado. A oferta foi normalizada em virtude da 
colheita da safra de inverno. As reduço es mais expressi-
vas foram registradas no Rio de Janeiro (24,76%) e em 
Brasí lia (22,46%).  
          Infelizmente, depois de duas quedas consecutivas 
no valor da cesta ba sica de alimentos em Cascavel, ou 
seja, queda 4,32% em maio e de  3,16% em junho, esta 
voltou a subir 2,07% dando continuidade ao processo 
de corrosa o do poder de compra dos cascavelense.  
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Tabela 1 - Cesta Ba sica de Alimentos em Cascavel –PR  

(Julho de 2022) 

 
Jun/2022 Jul/2022 Jun-Jul/22 

Preço 

(R$) 

Preço 

(R$) 

Variaça o  

(%) 

Alimentaça o 609,02  621,60 2,07% 

Arroz  22,18 21,17 -4,53% 

Feija o Preto 6,54 6,06 -7,36% 

Açu car 18,32 18,72 2,18% 

Cafe  em Po  16,21 15,82 -2,38% 

Farinha de trigo 21,48 21,78 1,41% 

Batata  5,14 4,76 -7,42% 

Banana  5,48 6,06 10,51% 

Tomate 6,42 5,18 -19,32% 

Margarina 8,58 9,49 10,59% 

Pa o france s 10,87 10,99 1,08% 

O leo de soja 9,78 9,80 0,25% 

Leite 6,23 7,12 14,26% 

Carne 41,40 43,94 6,14% 

Fonte: Unioeste-Cascavel (2022) 

Em decorre ncia da pandemia de Covid-19, houve uma alteraça o na metodologia de coleta, descrita na pa gina 5. 
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Variação acumulada em 12 meses e variação acumulada do ano de 2022 

          O valor da cesta ba sica de alimentos entre julho 
de 2021 e julho de 2022 apresentou alta em todas as 
capitais, com variaço es que oscilaram entre 11,07% em 
Aracaju e 26,46% em Recife (DIEESE, 2022).  
          Em Cascavel, a variaça o acumulada em 12 meses 
foi de 16,65%. Dos 13 produtos pesquisados, 10 tive-
ram aumentos acumulados. Os produtos que tiveram 
maior variaça o positiva neste perí odo foram: batata 
(104,29%), leite (71,98%) e banana (65,57%). As exce-
ço es foram: feija o preto (11,01%), arroz (10,52%) e 
tomate (10,07%).  Segundo o DIEESE (2022), o preço 
da batata, em 12 meses, teve aumento em todas as ci-
dades. Em Sa o Paulo, a batata dobrou de preço neste 
perí odo. Ja  o preço do leite, em 12 meses, tambe m teve 
aumento em todas as cidades. As maiores variaço es 
acumuladas foram registradas em Floriano polis 
(80,91%) e Porto Alegre (78,33%). E o preço da bana-
na, em 12 meses, tambe m apresentou alta relevante, 
em Belo Horizonte o preço desse produto atingiu 
70,24%.  
           No ano de 2022, o custo da cesta ba sica apresen-
tou alta em todas as capitais, com destaque para as va-
riaço es de Recife (15,83%), Bele m (13,70%), Aracaju 
(13,48%) e Brasí lia (13,25%) (DIEESE, 2022).  

           A variaça o acumulada do custo da cesta ba sica de 
Cascavel, no ano de 2022, foi de 13,82%. Dos 13 produ-
tos pesquisados, 10 tiveram aumentos acumulados. Os 
produtos que tiveram maior variaça o acumulada positiva 
neste perí odo foram: leite (68,13%) e batata (62,17%). 
Com maior variaça o acumulada negativa em 2022 desta-
cam-se:  feija o preto (8,17%) e arroz (0,33%).   
           Apesar do recuo dos í ndices de inflaça o no u ltimo 
me s em decorre ncia da queda do preço dos combustí veis 
devido a  reduça o do ICMS, o paí s como um todo e, em 
particular, a cidade de Cascavel, tem sofrido com a per-
sistente inflaça o. Os indicadores de variaça o acumulada 
em 12 meses e no ano de 2022 do valor da cesta ba sica 
de alimentos, atingiram ní veis preocupantes, 16,65% e 
13,82% respectivamente. Fatores internos e externos 
te m contribuí do para este cena rio. A falta de uma polí tica 
de estoques reguladores de alimentos e incentivos a  pro-
duça o de alguns produtos ba sicos da alimentaça o dos 
brasileiros, combinada com uma polí tica equivocada de 
paridade do preço internacional dos combustí veis, te m 
pressionado a inflaça o em nosso paí s. As perspectivas 
futuras sa o incertas, haja vista que a guerra na Ucra nia 
ainda na o terminou e as eleiço es internas ainda sa o uma 
inco gnita.  

Tabela 2 - Variaça o acumulada em 12 meses e Variaça o acumulada no ano de 2022 

 

Jul/21 Jun21-Jun/22 Jan-Jul/22 Jul/22 Jan/22 Jul22 

Preço 

(R$) 

Variaça o  

acumulada em  

12 meses 

(%) 

Variaça o   

Acumulada no ano  

de 2022 

(%) 

Preço 

(R$) 

Preço 

(R$) 

Preço 

(R$) 

Alimentaça o 532,89 16,65% 13,82% 621,60 565,10  621,60 

Arroz  23,66 -10,52% -0,33% 21,17 20,56 21,17 

Feija o Preto 6,81 -11,01% -8,57% 6,06 6,63 6,06 

Açu car 14,54 28,75% 0,36% 18,72 18,88 18,72 

Cafe  em Po  9,90 59,80% 8,80% 15,82 15,12 15,82 

Farinha de trigo 15,90 36,98% 25,17% 21,78 17,32 21,78 

Batata  2,33 104,29% 62,17% 4,76 4,10 4,76 

Banana  3,66 65,57% 8,70% 6,06 5,62 6,06 

Tomate 5,76 -10,07% 23,52% 5,18 6,24 5,18 

Margarina 6,93 36,94% 23,50% 9,49 7,59 9,49 

Pa o france s 8,72 26,03% 29,73% 10,99 8,71 10,99 

O leo de soja 7,62 28,61% 21,43% 9,80 8,12 9,80 

Leite 4,14 71,98% 68,23% 7,12 3,80 7,12 

Carne 41,44 6,03% 6,50% 43,94 41,44 43,94 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2022). 
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Notas Poder de compra do trabalhador  

        A cesta ba sica individual de alimentos no 
municí pio de Cascavel aumentou em 2,07%, 
isto fez com que o gasto com alimentos em 
relaça o ao sala rio mí nimo bruto passasse de 
50,25% em junho de 2022 para 51,29% em 

julho de 2022. Ja  a cesta ba sica individual de 
alimentos em relaça o ao sala rio mí nimo lí qui-
do aumentou de 54,32% para 54,45% no mes-
mo perí odo. Portanto, houve uma queda no 
poder de compra do trabalhador.  

Análise Comparativa com outros Municípios 

(1) DIEESE- Departamento In-
tersindical de Estatí stica e Es-
tudos Socioecono micos. Nota à 
imprensa—Cesta básica. Sa o 
Paulo: Dieese, 05 de agosto de 
2021. Disponí vel em: https://
www.dieese.org.br/.Acesso em 
12 agosto 2022. 

(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. 

(3) HORTIFRUTI-CEPEA. Relea-
ses. ESALQ/USP. Disponí vel 
em: https://
www.cepea.esalq.usp.br/. 
Acesso em 12 agosto 2022. 

 (4) A medida proviso ria nº 
1.021/2021 fixou o sala rio mí -
nimo em R$ 1.100,00 a partir 
de 1º de janeiro de 2021. A 
Medida Proviso ria n° 
1.091/2022 fixou o sala rio mí -
nimo em R$ 1.212 a partir de 
1° de janeiro de 2022. O DIEE-
SE 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 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 de Alimentos, produzi-
dos pelos Cursos de Cie ncia 
Econo micas dos Campus de 
Cascavel, Toledo e Francisco 
Beltra o, agosto de 2022. 

         Conforme a Tabela 4, na regia o Sudoes-
te paranaense houve reduça o nos valores 
da cesta ba sica em todos os municí pios pes-
quisados: Dois Vizinhos (3,99%), Pato 
Branco (0,59%) e Francisco Beltra o 
(0,53%). Na regia o Oeste, o valor da cesta 
ba sica aumentou em Cascavel (2,07%) e em 
Toledo (2,64%). Em relaça o a estes municí -

pios, Cascavel continua com o maior valor 
da cesta ba sica de alimentos (R$621,60). 
Na regia o Sul, houve variaça o negativa em 
todas as capitais: Curitiba (1,78%), Floria-
no polis (0,88%) e Porto Alegre (0,18%). 
Sa o Paulo apresentou o maior valor da 
cesta ba sica entre todas as capitais do paí s 
(R$760,45).  

Tabela  3 - Peso da Cesta Ba sica Individual de Alimentos 

no sala rio do trabalhador entre os meses de Julho de 2021 e Julho de 2022  

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 
Jul/2021 532,89 1.100,00 1.017,50 48,44% 52,37% 
Ago/2021 539,57 1.100,00 1.017,50 49,05% 53,03% 
Set/2021 551,75 1.100,00 1.017,50 50,16% 54,23% 
Out/2021 585,34 1.100,00 1.017,50 53,21% 57,53% 
Nov/2021 568,20 1.100,00 1.017,50 51,65% 55,84% 
Dez/2021 546,12  1.100,00 1.017,50 49,65 % 53,67% 
Jan/2022 565,10 1.212,00 1.127,16 46,63% 50,41% 
Fev∕2022 580,91 1.212,00 1.127,16 47,93% 51,82% 
Mar∕2022 646,80 1.212,00 1.127,16 53,37% 57,69% 
Abr/2022 657,24 1.212,00 1.127,16 54,24% 58,62% 
Mai/2022 628,87 1.212,00 1.127,16 51,89% 56,09% 
Jun/2022 609.02 1.212,00 1.127,16 50,25% 54,32% 
Jul/2022 621,60 1.212,00 1.127,16 51,29% 54,45% 
Fonte: Unioeste-Cascavel (2022) 

Tabela 4 - 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 (Jul/2022)  

Municí pios e  
capitais seleciona-

dos no Brasil  

Cesta Ba sica 
Individual 

(R$) 

Variaça o 
Jun-jul/22 

(%) 

Nu mero de Horas Trabalhadas 
destinadas a compra da 

Cesta Ba sica (6) 

Cascavel* 621,60 2,07% 112h50min 
Toledo * 609,64 2,64% 107h48mim 

Dois Vizinhos* 578,89 -3,99% 105h04mim 

Francisco Beltra o* 588,57 -0,53% 106h50mim 
Pato Branco* 573,20 -0,59% 104h03mim 
Curitiba** 688,78 -1,78% 125h02mim 

Floriano polis** 753,73 -0,88% 136h49mim 

Porto Alegre** 752,84 -0,18% 136h39mim 

Sa o Paulo ** 760,45 -2,13% 138h02min 

Fonte: *Unioeste (2022); 7);**DIEESE(2022). 
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Notas  
Análise sobre a Cesta Básica Familiar e o Salário Mínimo necessário 

         O aumento de 2,07% no valor da 
cesta ba sica individual de alimentos 
acarretou a mesma variaça o no valor 
da cesta ba sica familiar com alimen-
taça o. Em Cascavel, a cesta ba sica fa-
miliar passou de R$1.827,07 em ju-
nho de 2022 para R$1.864,81 em ju-
lho de 2022. Dessa forma, o sala rio 
mí nimo necessa rio para a compra de 
alimentos e outros itens ba sicos para 
uma famí lia de dois adultos e duas 
crianças, em Cascavel, passou de 
R$5.116,41 em junho de 2022 para 
R$5.222,09 em julho de 2022. No ce-
na rio nacional, o sala rio mí nimo ne-
cessa rio para manter uma famí lia de 
quatro pessoas passou de R$6.527,67 
em junho de 2022 para R$6.388,55 
em julho de 2022. Apesar da queda 
em seu valor moneta rio, o sala rio mí -
nimo necessa rio nacional e  5,27 vezes 
maior que o sala rio mí nimo vigente 
(R$1.212,00).  
          Ademais, conforme os dados da 
Tabela 5, em julho de 2022, a cesta 
ba sica familiar foi proporcional a 

153,86% do sala rio mí nimo bruto e a 
166,43% do sala rio mí nimo lí quido. 
Considerando o sala rio mí nimo lí quido 
vigente atualmente no Brasil, uma fa-
mí lia de quatro pessoas gastaria todo o 
valor do sala rio mí nimo com os bens 
da cesta ba sica e ainda teria uma defa-
sagem de 66,43%. Considerando o nu -
mero de horas trabalhadas destinadas 
a  compra da cesta ba sica, em julho de 
2022, o trabalhador cascavelense dedi-
cou 112 horas e 50 minutos 
(aproximadamente 6 horas dia rias) 
para as necessidades alimentares da 
sua famí lia. Assim, o valor do sala rio 
mí nimo esta  aque m das necessidades 
familiares.  
           Ha  de se destacar que os dados 
apresentados foram obtidos durante a 
pandemia de Covid-19. Esta realidade 
tem deixado os trabalhadores em uma 
situaça o preocupante de limitaça o de 
renda. Logo a seguir, trataremos da 
relaça o do valor da cesta ba sica com 
outros indicadores econo micos nacio-
nais e internacionais.  

(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 alimentação 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$ 689,56.  

O cálculo do Valor da Cesta Bási-

ca de Alimentos em Cascavel é 

baseado na metodologia do   

DIEESE (2016). DIEESE. Meto-

dologia da Cesta Básica de 

Alimentos. Sa o Paulo: Dieese, 

2016. Disponí vel em: <https://

www.dieese.org.br/ metodologia/

etodologiaCestaBasica.pdf>. 

 Tabela  5 - Participaça o percentual da Cesta Ba sica Familiar no Sala rio Mí nimo e Sala rio Mí ni-

mo necessa rio para a aquisiça o de bens (Jul/2021-Jul/2022) 

 

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 tra-

balho para 

compra da 

CBA em  

Cascavel 

Percentual 

(%) da  

CBF no  

Sala rio  

Mí nimo  

Bruto 

Percentual 

(%)  da 

CBF no 

Sala rio 

Mí nimo 

Lí quido 

Jul/21 1.598,68 4.476,83 5.518,79 106h35min 145,33% 157,12% 

Ago/21 1.618,71 4.532,91 5.583,90 107h54min 147,16% 159,09% 

Set/21 1.655,26 4.635,28 5.657,66 110h21min 150,48% 162,68% 

Out/21 1.756,02 4.917,45 5.886,50 117h04min 159,64% 172,58% 

Nov/21 1.704,45 4.773,45 5.969,17 113h38mim 154,96% 167,53% 
Dez/21 1.638,37 4.587,99 5.800.98 109h14mim 148,94% 161,02% 

Jan/22 1.695,31 4.747,44 5.997,14 102h35mim 139,88% 151,22% 

Fev∕22 1.742,72 4.880,19 6.012,18  105h26mim 143,79% 155,45% 

Mar∕22 1.940,40 5.433,78 6.394,76 117h25min 160,10% 173,08% 
Abr22 1.971,73 5.521,49 6.754,33  119h50min 162,68% 175,87% 

Mai/22 1.886,62 5.283,17 6.535,40 114h09min 155,66% 168,88% 

Jun/22 1.827,07 5.116,41 6.527,67 110h33min 150,75% 162,97% 

Jul/22 1.864,81 5.222,09 6.388,55  112h50min 153,86% 166,34% 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2022), DIEESE(2022)(10). 



Cascavel, 17 de agosto de 2022  Ediça o XL   -   Pa gina 5 Boletim Informativo 

Conjuntura: Considerações sobre a pandemia de Covid-19 
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        Recentemente, a preocupaça o central com relaça o a  pande-
mia da Covid-19 tem sido a baixa procura pela vacinaça o. Tanto 
isso e  verdade, que a porcentagem da populaça o brasileira total 
devidamente imunizada com a primeira dose variou em apenas 
0,55 pontos percentuais (de 83,48% para 83,99) entre 15 de 
julho e 17 de agosto deste ano. O percentual de pessoas conside-
radas totalmente imunizadas, que aplicaram a segunda dose da 
vacina, ou tomaram a vacina de dose u nica, variou de 78,22% 
para 79% da populaça o total (menos de 1 ponto percentual). 
Apesar de estar disponí vel nos postos de sau de de todo territo -
rio nacional a chamada dose de reforço, apenas 62,67% da po-
pulaça o vacina vel (com 18 anos ou mais) reforçou sua imuniza-
ça o. No Parana , a realidade na o tem sido diferente, pois a por-
centagem da populaça o totalmente imunizada aumentou em 
apenas 0,61 pontos percentuais (de 81,55% para 82,16%) e o 
reforço da imunizaça o foi uma preocupaça o de somente 71,12% 
da populaça o vacina vel (GLOBO, 2022). A me dia mo vel (u ltimos 
14 dias) do nu mero de casos voltou a apresentar queda, tendo 
sido de 17.930 pessoas em 17 de agosto, quando o nu mero total 
de contaminados foi de 34,22 milho es de brasileiros. Quanto aos 
o bitos, a me dia mo vel dos u ltimos 14 dias apontou para 175 
brasileiros que tinham perdido suas vidas para a Covid-19 no 
dia 18 de agosto e o nu mero de o bitos acumulados era superior 
a 682 mil pessoas (BRASIL, 2022; GLOBO, 2022).  
         Quanto aos indicadores econo micos, o PIB continua apre-
sentando pequena recuperaça o e, no primeiro trimestre de 
2022, seu crescimento foi de 1,7% na comparaça o com o mesmo 
trimestre do ano anterior, o que aponta para um crescimento 
anual de 1,8% (IBGEa, 2022; IPEA, 2022). A taxa de desemprego 
do trimestre que compreende abr./maio/jun./2022 foi de 9,3% 
e apresentou uma queda de 4,9% em comparaça o com o mesmo 
trimestre mo vel do ano anterior (IBGEb, 2022). No mercado 
formal de trabalho de Cascavel registrou-se saldo positivo de 
338 trabalhadores contratados em junho de 2022, com destaque 
para os setores de come rcio e serviços, que apresentaram saldos 
positivos de 73 e 231 contrataço es, respectivamente (MTB-
CAGED, 2022). 
O retorno da inflaça o tem sido um tema recorrente entre diver-
sos especialistas da a rea de economia. Apo s um longo perí odo 
de alta consistente, o I ndice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo 15 (IPCA-15) apresentou queda de 0,68% no me s de ju-
lho/2022, mas o saldo acumulado dos u ltimos 12 meses mante m
-se em alta e acima de dois dí gitos - 10,07% (IBGEc, 2022). Em 
Cascavel, o valor da cesta ba sica registrou uma queda de 2,07% 
entre junho e julho de 2022. Mas, o rendimento me dio real de 
todos os trabalhos, recebido pelos brasileiros de 14 anos ou mais 
de idade que estavam trabalhando no trimestre de abr./maio/
jun./2022 foi de R$2.652,00 (IBGEb, 2022) e continua inferior ao 
sala rio mí nimo necessa rio para sustentar uma famí lia de 4 pes-
soas (Tabela 5).  
       Assim, mesmo em cena rio de ligeira recuperaça o econo mica 
e queda da inflaça o, persistem as perdas moneta rias acumuladas 
pelas famí lias, as quais sa o agravadas pelos baixos sala rios pagos 
no paí s. Apesar da queda nos preços dos combustí veis, o cena rio 
de guerra e crise internacional ainda afeta a vida dos brasileiros, 
devido ao aumento dos custos da importaça o e a  escassez de 
algumas mate rias-primas importadas. Tal situaça o eleva os cus-
tos de produça o e, consequentemente, o preço final de venda ao 
consumidor, o que foi percebido em alguns produtos que com-
po em a cesta ba sica de alimentos, de Cascavel. Acompanhar, des-
crever, analisar e buscar a mudança dessa realidade deve ser 
uma das preocupaço es principais de todos os formuladores de 
polí ticas pu blicas. 
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Nota Metodológica 
Desde abril de 2020, 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 - Campi de Francisco Beltra o 
e Toledo, a pesquisa foi 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 de forma presencial.  
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