
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta básica inicia o ano de 2017 com redução de -0,5%. 

 

A ração essencial mínima definida pelo Decreto-lei 399, de 30 de abril de 1938, que 

estabelece 12 produtos alimentares (feijão, arroz, farinha de mandioca, pão, carne, leite, 

açúcar, banana, óleo, manteiga, tomate e café) e suas respectivas quantidades, passou a 

custar R$ 315,32, em janeiro de 2017, representando uma redução de -0,5% quando 

comparado com o mês de dezembro de 2016.  

Dos 12 produtos que compõem a ração essencial mínima quatro registraram decréscimo 

nos preços, a saber: Tomate (-7,9%), Feijão rajado (-4,0%), Leite pasteurizado (-0,3%) 

e Manteiga (-0,1%). Por outro lado, oito produtos apresentaram elevação nos preços. 

Foram eles: Óleo de soja (2,3%), Banana-prata (2,2%), Pão francês (2,1%), Café 

moído (2,1%), Farinha de mandioca (1,3%), Carne bovina (cruz machado) (0,8%), 

Açúcar cristal (0,7%) e Arroz (0,3%). 

 

Tabela 3 

Ração essencial mínima 

Quantidade, custo e variação mensal e acumulada nos últimos 12 meses 

Salvador – janeiro de 2017 

Produto Quantidade 
Custo 

(R$) 

Variação 

mensal 

(%) 

Variações acumuladas 

(%) 

Acm Ano Acm 12 

jan. 2017 
fev. 2016- 

jan. 2017 

Açúcar 3 kg 8,73 0,7 0,7 11,8 

Arroz 3,6 kg 11,84 0,3 0,3 13,5 

Banana prata 7,5 dz 28,35 2,2 2,2 -11,3 

Café moído 300 gr 5,96 2,1 2,1 16,1 

Carne bovina (cruz-machado) 4,5 kg 72,45 0,8 0,8 3,0 

Farinha de mandioca 3 kg 16,65 1,3 1,3 20,6 

Feijão 4,5 kg 31,23 -4,0 -4,0 19,6 

Leite pasteurizado 6 l 22,32 -0,3 -0,3 8,4 

Manteiga 750 gr 22,23 -0,1 -0,1 12,3 

Óleo de soja 900 ml 4,05 2,3 2,3 7,8 

Pão francês 6 kg 56,58 2,1 2,1 5,4 

Tomate 12 kg 34,92 -7,9 -7,9 -44,5 

Geral - 315,32 -0,5 -0,5 -5,01 

Fonte: SEI 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No mês em análise, o tempo de trabalho necessário para se obter a cesta básica de 

Salvador foi de 80 horas e 28 minutos, e o trabalhador comprometeu 36,6% do salário 

mínimo líquido1 para adquirir os 12 produtos da cesta. 

 

Cesta Básica Outras despesas
 

 

Gráfico 2 

Participação do custo da cesta básica no salário mínimo 

Salvador – janeiro de 2017 
 
Fonte: SEI. 

 

                                                
1 Referente à renda efetivamente gasta no mês após a contribuição previdenciária (R$ 862,04). 
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