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Cascavel, 17 de fevereiro de 2023  

(3,68%) e Bele m (2,02%). Apesar do vol-
ume exportado e dos altos custos de 
produça o, houve reduça o nos preços da 
carne, devido a  fraca demanda interna. 
Em Cascavel, ao contra rio do cena rio 
nacional, houve um aumento do preço da 
carne. Este produto foi o maior re-
sponsa vel pelo aumento da cesta ba sica, 
como podemos ver pelo indicador de im-
pacto na Tabela 1. A variaça o positiva do 
preço da carne impactou em 28,48% no 
valor da cesta ba sica de alimentos no nos-
so municí pio. Por outro lado, 7 produtos 
tiveram variaça o negativa como banana 
(9,47%), o leo de soja (6,00%), açu car 
(2,59%) e arroz (2,13%). A queda no pre-
ço desses produtos foi provocada em 
grande medida pela fraca demanda 
ocasionada por um ambiente econo mico 
ainda preocupante de altas taxas de des-
emprego e queda da renda dos tra-
balhadores.   

O valor da cesta básica de alimentos em Cascavel subiu 
3,23% em janeiro de 2023 

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

(Janeiro de 2023) 

 

Dez/2022 Jan/2023 Dez-Jan/23 Jan/2023 

Preço 

(R$) 

Preço 

(R$) 

Variaça o 

(%) 

Impacto* 

(%) 

Alimentaça o 604,03 623,56 3,23% 100% 

Arroz  23,95 23,44 -2,13% -0,61% 

Feija o Preto 7,09 7,31 3,06% 1,94% 

Açu car 18,36 17,88 -2,59% -1,45% 

Cafe  em Po  17,43 17,35 -0,48% -0,20% 

Farinha de trigo 23,49 23,38 -0,49% -0,07% 

Batata  5,95 6,69 12,37% 8,79% 

Banana  6,99 6,33 -9,47% -7,90% 

Tomate 6,58 6,77 2,92% 3,44% 

Margarina 10,19 10,00 -1,86% -0,57% 

Pa o france s 10,88 11,40 4,83% 6,27% 

Ó leo de soja 8,68 8,16 -6,00% -1,04% 

Leite 4,66 4,72 1,22% 0,85% 

Carne 39,05 41,22 5,56% 28,48% 

Fonte: Unioeste-Cascavel (2023) 

Ediça o XLVI Pa gina 1 Universidade Estadual do Óeste do Parana  

 Em janeiro de 2023, o valor da 
cesta ba sica individual de alimentos no 
municí pio de Cascavel, comparado com 
dezembro de 2022, registrou aumento 
de 3,23%, passando de R$604,03 para 
R$623,56. Dessa forma, estima-se que 
R$623,56 seria o gasto necessa rio em 
janeiro de 2023 para uma pessoa 
adquirir todos os produtos da cesta ba si-
ca de alimentos. Segundo o DIEESE 
(2023)(1), a cesta ba sica aumentou em 
11 das 17 capitais, entre dezembro de 
2022 e janeiro de 2023, as maiores altas 
foram registradas nas cidades do 
Nordeste: Recife (7,61%), Joa o Pessoa 
(6,80%), Aracaju (6,57%) e Natal 
(6,47%). Ja  as reduço es mais im-
portantes ocorreram nas capitais do Sul: 
Curitiba (0,50%), Porto Alegre (1,08%) 
e Floriano polis (1,11%). 
 Dos 13 produtos pesquisados em 
Cascavel (2), 6 tiveram variaça o positiva 
que elevaram o valor da cesta ba sica de 
alimentos. Ós produtos que tiveram au-
mento foram: batata (12,37%), carne 
(5,56%) e pa o france s (4,83%). De acor-
do com o DIEESE (2023), em janeiro 
2023, o preço da batata subiu em quase 
todas as cidades da regia o Centro-Sul, 
onde o tube rculo e  pesquisado. A oferta 
diminuiu por causa das chuvas. As altas 
mais expressivas foram registradas em 
Curitiba (24,03%), Campo Grande 
(21,36%), Belo Horizonte (20,63%) e 
Brasí lia (19,58%). Ó preço da batata em 
12 meses, aumentou em todas as 
cidades, com destaque para Curitiba 
(81,84%), Porto Alegre (76,92%), Flo-
riano polis (76,30%) e Campo Grande 
(76,20%).  
 De acordo com o DIEESE (2023), 
o preço da carne diminuiu em 13 capi-
tais, com destaque para Floriano polis 

Notas  

Em decorrência 

da pandemia de 

Covid-19, houve 

uma alteração na 

metodologia de 

coleta, descrita na 

página 6. 

 

(*) Ó impacto e  me-

dido pela variaça o 

da me dia de preços 

dos produtos em 

relaça o a  variaça o 

da Cesta Ba sica de 

Alimentos.  
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Variação mensal em 12 meses dos produtos da cesta básica de alimentação 

 De acordo com o DIEESE (2023), o valor 
da cesta ba sica de alimentos comparando janei-
ro de 2022 e janeiro de 2023, registrou aumen-
to em todas as capitais pesquisadas, com var-
iaço es que oscilaram entre 7,19% em Vito ria e 
16,11% em Bele m. Em Cascavel, a variaça o acu-
mulada entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023 
foi de 10,35%. Dos 13 produtos pesquisados, 11 
tiveram aumentos acumulados expressivos. Ós 
produtos que sofreram maior variaça o positiva 
foram: batata (63,29%), farinha de trigo 
(35,01%), margarina (31,84%) e pa o france s 
(30,84%). Apenas 2 produtos tiveram variaça o 
acumulada negativa, foram eles: carne (5,73%) 
e açu car (1,69%).  
 Apesar da queda no me s de novembro e 
dezembro, o valor da cesta ba sica apresentou 
alta neste iní cio de ano. Ó aumento da cesta 
ba sica nos u ltimos meses no paí s como um todo 
e, em particular, na cidade de Cascavel, tem 

levado a corrosa o do poder de compra dos tra-
balhadores. Apesar das medidas eleitoreiras do 
governo brasileiro, como a reduça o do ICMS so-
bre os combustí veis, terem provocado a queda 
tempora ria dos preços na economia, a inflaça o 
ainda preocupa. Ós indicadores de variaça o acu-
mulada em 12 meses apesar de apresentarem 
tende ncia de queda ainda se mante m elevados. 
 Fatores internos e externos te m con-
tribuí do para este cena rio. A falta de uma polí tica 
de estoques reguladores de alimentos e incen-
tivos a  produça o de alguns produtos ba sicos da 
alimentaça o dos brasileiros, combinada com uma 
polí tica equivocada de paridade do preço inter-
nacional dos combustí veis, te m pressionado a 
inflaça o em nosso paí s. No entanto, o novo gov-
erno pode reverter as polí ticas adotadas ate  
enta o e de tal forma promover o crescimento 
econo mico, a queda das taxas de desemprego e 
de inflaça o.    

Tabela 2 - Variaça o acumulada em 12 meses e Variaça o de janeiro de 2023 em relaça o a dezembro de 2022 

 

Jan/22 Jan/22-Jan/23 Dez/22-Jan/23 Jan/23 Dez/22 Jan/23 

Preço 

(R$) 

Variaça o  

acumulada em  

12 meses 

(%) 

Variaça o   

Acumulada no ano  

de 2022 

(%) 

Preço 

(R$) 

Preço 

(R$) 

Preço 

(R$) 

Alimentaça o 565,10 10,35% 3,23%  623,56 604,03 623,56 

Arroz  20,56 13,98% -2,13% 23,44 23,95 23,44 

Feija o Preto 6,63 10,20% 3,06% 7,31 7,09 7,31 

Açu car 18,88 -5,31% -2,59% 17,88 18,36 17,88 

Cafe  em Po  15,12 14,71% -0,48% 17,35 17,43 17,35 

Farinha de trigo 17,32 35,01% -0,49% 23,38 23,49 23,38 

Batata  4,10 63,29% 12,37% 6,69 5,95 6,69 

Banana  5,62 12,57% -9,47% 6,33 6,99 6,33 

Tomate 6,24 8,52% 2,92% 6,77 6,58 6,77 

Margarina 7,59 31,86% -1,86% 10,00 10,19 10,00 

Pa o france s 8,71 30,84% 4,83% 11,40 10,88 11,40 

Ó leo de soja 8,12 0,42% -6,00% 8,16 8,68 8,16 

Leite 3,80 24,06% 1,22% 4,72 4,66 4,72 

Carne 41,44 -0,52% 5,56% 41,22 39,05 41,22 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2023). 
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 Como vimos na Tabela 2 os produtos da 
cesta ba sica de alimentos em Cascavel que tive-
ram a maior variaça o acumulada em 12 meses foi 
a batata. Ja  na Tabela 3, podemos ver que o preço 
me dio da batata de janeiro de 2022 a janeiro de 
2023 foi de R$5,57. Ó menor preço da batata foi 
registrado em agosto de 2022 (R$3,97) e o maior 
preço foi em abril de 2022 (R$6,92). De acordo 
com o CEPEA (2022) pelo segundo ano consecuti-
vo, houve forte aumento nos custos de produça o 
do tube rculo em todas as praças em que o levan-
tamento e  realizado. Mesmo diante de uma pro-
dutividade considerada normal, o custo total me -
dio de produça o da saca da batata beneficiada de-
ve ultrapassar os 50 reais em algumas regio es em 
2022. Ós principais motivos para a disparada nos 
custos em dois anos foram as fortes valorizaço es 
dos fertilizantes, do o leo diesel e o arrendamento. 
Ós preços do fertilizante dobraram em pratica-
mente todas as regio es em dois anos, em alguns 
casos os valores triplicaram, como no Sul de Mi-
nas Gerais. A boa notí cia e  que, para a temporada 
das a guas 2022/23, projeta uma queda nos pre-
ços dos fertilizantes quando comparados aos da 
safra de inverno de 2022. Ale m disso, outro item 

que teve um aumento muito acentuado nos preços 
foi o o leo diesel. Como quase tudo depende de 
transporte de caminha o, caminhonete ou operaça o 
meca nica que demanda o diesel, a valorizaça o des-
se item influenciou fortemente os custos de produ-
ça o. Ó valor do arrendamento tambe m foi um fator 
muito importante para a alta dos custos de produ-
ça o da batata, tendo em vista o significativo incre-
mento, por conta do boom das commodities e de 
outras culturas.  
  Ja  em relaça o a  carne, o produto que teve o 
maior impacto sobre o valor da cesta ba sica de ali-
mentos em Cascavel. Podemos ver na Tabela 3, que 
o preço me dio da carne ficou em R$42,70. Ó menor 
valor da carne foi registrado em dezembro de 2022 
(R$39,05) e o maior valor foi em março de 2022 
(R$45,16). Para os economistas, a disparada no 
preço da carne bovina se deveu em grande medida 
a uma combinaça o de fatores, como o aumento da 
demanda por este produto nos u ltimos anos, a des-
valorizaça o do ca mbio e o aumento dos custos de 
produça o. No entanto, de acordo com especialistas 
no mercado de carnes, o preço da carne bovina ten-
dera  a cair no ano de 2023 em decorre ncia da mai-
or oferta desse produto no mercado interno. 

Tabela 3 - Preço me dio (R$) dos produtos da Cesta Ba sica de Alimentaça o de Janeiro de 2022 a  Janeiro de 2023 

Perí odo Arroz 
Feijão 
preto 

Açúcar 
Café 

em Pó 
Farinha 
de Trigo 

Batata Banana Tomate 
Marga-

rina 
Pão 

francês 
Óleo 

de Soja 
Leite Carne 

Jan/22 20,56 6,63 18,88 15,12 17,32 4,10 5,62 6,24 7,59 8,71 8,12 3,80 41,44 

Fev∕22 19,96 6,91 18,75 15,07 17,26 5,83 5,05 6,05 7,97 8,99 8,37 3,90 42,44 

Mar∕22 21,06 7,49 18,97 15,79 18,37 5,48 5,19 9,88 8,04 9,59 9,46 4,62 45,16 

Abr/22 21,55 7,67 19,14 15,97 19,37 6,92 5,25 9,67 8,44 10,72 9,67 4,89 43,94 

Mai/22 21,16 7,11 18,61 16,07 20,08 6,31 5,13 7,01 8,90 10,92 9,79 4,98 43,94 

Jun/22 22,18 6,54 18,32 16,21 21,48 5,14 5,48 6,42 8,58 10,87 9,78 6,23 41,40 

Jul/22 21,17 6,06 18,72 15,82 21,78 4,76 6,06 5,18 9,49 10,99 9,80 7,12 43,94 

Ago/22 20,92 5,87 18,24 16,04 21,57 3,97 5,54 4,91 9,79 10,99 9,15 6,69 43,94 

Set/22 22,37 6,24 18,31 16,85 22,74 5,04 6,44 5,09 10,34 12,68 8,24 5,38 43,65 

Óut/22 23,00 6,00 17,97 17,11 22,76 6,08 7,00 6,40 10,28 11,60 8,37 5,08 43,30 

Nov/22 23,11 6,25 18,17 17,34 23,43 6,20 6,77 7,21 10,20 11,69 8,50 4,91 41,70 

Dez/22 23,95 7,09 18,36 17,43 23,49 5,95 6,99 6,58 10,19 10,88 8,68 4,66 39,05 

Jan/23 23,44 7,31 17,88 17,35 23,38 6,69 6,33 6,77 10,00 11,40 8,16 4,72 41,22 

Me dia  21,88 6,71 18,49 16,32 21,00 5,57 5,91 6,72 9,22 10,77 8,94 5,15 42,70 

Mí nimo 19,96 5,87 17,88 15,07 17,26 3,97 5,05 4,91 7,59 8,71 8,12 3,80 39,05 

Ma ximo 23,95 7,67 19,14 17,43 23,49 6,92 7,00 9,88 10,34 12,68 9,80 7,12 45,16 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2023). 
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Notas Poder de compra do trabalhador  

 A cesta ba sica individual de ali-
mentos no municí pio de Cascavel subiu 
3,23%, pore m devido o aumento do sa-
la rio mí nimo de 7,5%, fez com que 
neste me s, o gasto com alimentos em 
relaça o ao sala rio mí nimo bruto 
diminuí sse de 49,84% em dezembro de 

2022 para 47,89% em janeiro de 2023. Ja  
a cesta ba sica individual de alimentos em 
relaça o ao sala rio mí nimo lí quido 
diminuiu de 53,88% para 51,78% no 
mesmo perí odo. Portanto, houve um au-
mento no poder de compra do trabalha-
dor.  

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, 7 de feverei-
ro de 2023. Disponí vel em: 
https://www.dieese.org.br. 
Acesso em: 11 de fevereiro de 
2023. 

(2) Ós 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) HÓRTIFRUTI-CEPEA. Relea-
ses. ESALQ/USP. Disponí vel 
em: https://
www.cepea.esalq.usp.br. Aces-
so em: 11 de fevereiro de 
2023. 

 (4) 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. A 
medida proviso ria nº 
1.143/2022 fixou o sala rio 
mí nimo em R$ 1.302,00 a par-
tir de 1º de janeiro de 2023. Ó 
DIEESE define o Sala rio Bruto 
como sendo igual ao Sala rio 
Mí nimo vigente no ano. 

(5) Ó 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) Ó Nu mero de Horas Traba-
lhadas Necessa rias para a 
compra de uma Cesta Ba sica 
Individual e  determinada pela  
divisa o do valor da Cesta Ba si-
ca pelo Sala rio Mí nimo vezes 
220  (VCB/Sala rio mí nimo) x 
220. 

(7) Unioeste. Boletim da Cesta 
Básica de Alimentos, produ-
zidos pelos Cursos de Cie ncia 
Econo micas dos Campus de 
Cascavel, Toledo e Francisco 
Beltra o, fevereiro de 2023. 

  Conforme a Tabela 4, na regia o Su-
doeste paranaense houve aumento no valor 
da cesta ba sica em Francisco Beltra o (0,82%), 
pore m nos demais municí pios pesquisados 
houve reduça o: Dois Vizinhos (5,85%) e Pato 
Branco (2,28%).  Na regia o Óeste do Parana , 
o valor das cestas ba sicas aumentou: Cascavel 
(3,23%) e  em Toledo houve reduça o  

(1,22%). Em relaça o a estes municí pios, Casca-
vel apresentou o maior valor da cesta ba sica de 
alimentos (R$623,56). Na regia o Sul do paí s, 
houve variaça o negativa em todas as capitais:  
Floriano polis (1,11%), Porto Alegre (1,08%) e  
Curitiba (0,50%). Ó municí pio de Sa o Paulo 
apresentou o maior valor da cesta ba sica entre 
todas as capitais do paí s (R$790,57). 

Tabela  4 - Peso da Cesta Ba sica Individual de Alimentos 

no sala rio do trabalhador entre os meses de Janeiro de 2022 e Janeiro de 2023 

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 

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% 
Ago/2022 606,86 1.212,00 1.127,16 50,07% 54,13% 
Set/2022 622,53 1.212,00 1.127,16 51,36% 55,53% 
Óut/2022 632,24  1.212,00 1.127,16 52,16% 56,39% 
Nov/2022 625,38 1.212,00 1.127,16 51,60% 55,78% 
Dez/2022 604,03 1,212,00 1,127,16 49,84% 53,88% 
Jan/2023 623,56 1.302,00 1.204,35 47,89% 51,78% 
Fonte: Unioeste-Cascavel (2023) 

Tabela 5 - 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 (Jan/2023)  

Municí pios e  
capitais seleciona-

dos no Brasil  

Cesta Ba sica 
Individual 

(R$) 

Variaça o 
Dez/22-Jan/23 

(%) 

Nu mero de Horas Trabalhadas 
destinadas a compra da 

Cesta Ba sica (6) 

Cascavel* 623,56 3,23% 105h21min 

Toledo * 606,97 -1,22% 102h33min 
Dois Vizinhos* 556,91 -5,85% 94h06min 
Francisco Beltra o* 606,25 0,82% 102h26min 
Pato Branco* 585,86 -2,28% 98h59min 
Curitiba** 695,18 -0,50% 117h28min 
Floriano polis** 760,65 -1,11% 128h32min 

Porto Alegre** 757,33 -1,08% 127h58min 

Sa o Paulo ** 790,57 -0,09% 133h35min 

Fonte: *Unioeste (2023)(7);**DIEESE(2023). 



 

 

Notas  Análise sobre a Cesta Básica Familiar e o Salário Mínimo necessário 

 Ó aumento de 3,23% no val-
or da cesta ba sica individual de ali-
mentos acarretou a mesma var-
iaça o no valor da cesta ba sica fa-
miliar com alimentaça o. Em Casca-
vel, a cesta ba sica familiar passou 
de R$1.812,10 em dezembro de 
2022 para R$1.870,68 em janeiro 
de 2023. 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$5.074,49 em dezembro de 
2022 para R$5.238,54 em janeiro 
de 2023. No cena rio nacional, o sa-
la rio mí nimo necessa rio para man-
ter uma famí lia de quatro pessoas 
diminuiu de R$6.647,63 em dezem-
bro de 2022 para R$6.641,58 em 
janeiro de 2023. Com a elevaça o 
registrada no perí odo, o sala rio mí -
nimo nacional necessa rio e  5,10 

vezes maior que o sala rio mí nimo 
reajustado (R$1.302,00).  
Ademais, conforme os dados da 
Tabela 5, em janeiro de 2023, a cesta 
ba sica familiar foi proporcional a 
143,68% do sala rio mí nimo bruto e 
a 155,33% do sala rio mí nimo lí qui-
do. Com base no sala rio mí nimo 
lí quido vigente atualmente no Brasil, 
uma famí lia de quatro pessoas gas-
taria todo o valor do sala rio mí nimo 
com os bens da cesta ba sica e ainda 
teria uma defasagem de 55,33%. 
Considerando o nu mero de horas 
trabalhadas destinadas a  compra da 
cesta ba sica, em janeiro de 2023, o 
trabalhador cascavelense dedicou 
105 horas e 21 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 neces-
sidades familiares. 

(8) Ó 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) Ó 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 

Órçamento Domiciliar (PÓF) 

realizada pelo DIEESE no Muni-

cí pio de Sa o Paulo em 1994/95 

que foi de 0,3571, ou seja, 

35,71%.  

(10) Ó 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 

Órçamento Domiciliar (PÓF) 

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  6 - 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 (Jan/2022– Jan/2023) 

 

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 

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% 

Ago/22 1.820,59 5.098,27 6.298,91 110h09min 150,21% 162,39% 

Set/22 1.867,60 5.229,92 6.306,97 113h00min 154,09% 166,59% 

Óut/22 1.896,71  5.311,42 6.458,86  114h45min 156,49% 169,18% 

Nov/22 1.876,13 5.253,80 6.575,30 113h31min 154,80% 167,35% 

Dez/22 1.812,10 5.074,49 6.647,63 109h38min 149,51% 161,64% 

Jan/23 1.870,68 5.238,54 6.641,58 105h21min 143,68% 155,33% 

Fonte: Unioeste - Cascavel (2023), DIEESE(2023)(10). 
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  Desde março de 2020, quando foram registra-
dos os primeiros casos de Covid-19 no Brasil, mais de 
36,9 milho es de pessoas foram contaminadas e mais 
de 697.000 brasileiros perderam suas vidas. No en-
tanto, a me dia mo vel dos u ltimos 14 dias, do nu mero 
de casos, estava em trajeto ria descendente desde 20 
de dezembro de 2022 e estava em torno de 7,2 mil 
pessoas em 07 de fevereiro de 2023. Na mesma data, 
a me dia mo vel do nu mero de mortes era inferior a 
100 indiví duos (BRASIL, 2023). Ale m disso, novas 
campanhas de vacinaça o ve m sendo realizadas em 
todo o paí s, o que tem contribuí do para os mais de 
173 milho es de brasileiros (ou 80,56% da populaça o 
total) com o esquema vacinal completo (2ª dose ou 
dose u nica) e com os mais de 108 milho es (ou 50,52% 
da populaça o total) protegidos com a terceira dose da 
vacina (GLÓBÓ, 2023 - dados de 27 de janeiro de 
2023). 
 Quanto aos indicadores econo micos, o PIB a 
preços de mercado do u ltimo trimestre de 2022 cres-
ceu em 2,6% na comparaça o com o mesmo trimestre 
do ano anterior. A taxa de crescimento para todo o 
ano de 2022 foi de 3,1% e a projeça o para 2023 e  de 
1,4% (IPEA, 2023). A taxa de desemprego do trimes-
tre que compreende set./out./nov./2022 foi de 8,1% 
e apresentou uma queda de 0,9% em comparaça o 
com o mesmo trimestre mo vel do ano anterior 
(IBGEa, 2023). Quanto aos empregos formais de Cas-
cavel, em dezembro o saldo negativo foi maior que o 
observado para novembro e atingiu 1.966 ocupaço es. 
Todos os setores de atividade apresentaram saldo 
negativo, com destaque para: serviços (-840), indu s-
tria (-404) e come rcio (-403). Este resultado ruim foi 
ligeiramente compensado nos setores de come rcio 
(+185) e agropecua ria (+18).  No acumulado para o 
ano de 2022 houve saldo positivo de 3.103 empregos 
formais (MTB-CAGED, 2023). 
 Ó I ndice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo 15 (IPCA-15) ficou em 0,53% no me s de janei-
ro/2023, com saldo acumulado dos u ltimos 12 meses, 

de 5,77% (IBGEb, 2023). Óbservando-se a inflaça o por 
faixa de renda, constata-se que seu í ndice foi de 0,63% 
entre as pessoas de renda muito baixa e de 0,62% en-
tre aqueles com renda baixa (IPEA, 2023). A variaça o 
acumulada da cesta ba sica de alimentos de Cascavel, 
nos u ltimos 12 meses, foi de 10,35%, o que confirma o 
impacto maior da inflaça o entre as famí lias mais po-
bres, cujo consumo restringe-se a alimentos e poucos 
itens a mais. Tal condiça o e  confirmada na observaça o 
do rendimento me dio real de todos os trabalhos, rece-
bido pelos brasileiros de 14 anos ou mais de idade que 
estavam trabalhando no trimestre de set./out./
nov./2022, o qual foi de R$2.787,00 (IBGEa, 2023) e 
inferior ao sala rio-mí nimo necessa rio para sustentar 
uma famí lia de 4 pessoas (Tabela 6). No momento, o 
maior problema macroecono mico a ser superado diz 
respeito ao controle adequado dos preços e/ou valori-
zaça o salarial dos trabalhadores. A superaça o deste e 
de outros problemas passa pela realizaça o de polí ticas 
macroecono micas exitosas, voltadas para a melhoria 
das condiço es socioecono micas de toda a populaça o 
brasileira.  
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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, consi-

derando 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  Pes-

quisa 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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